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ABSTRAK 

 

KSPPS BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar memiliki beberapa peran 

diantaranya yaitu menciptakan sumber pembiayaan pada BTM BiMU dan 

pinjaman kredit pada Kosuya Koperasi Pasar dan penyedian modal bagi anggota 

dengan prinsip syariah pada BTM BiMU sedangkan Kosuya Koperasi pasar 

mengunakan prinsip tolong-menolong. BTM BiMU meningkatkan wawasan atau 

kesadaran umat tentang prosedur dan pola perokonomian Islam, serta membantu 

para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Sedangkan Kosuya 

Koperasi Pasar menumbuh kembangkan usaha anggota dan berprinsip saling 

tolong menolong sesama anggota Kosuya Koperasi Pasar, agar sesama anggota 

dapat menumbuh kembangkan usaha. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya Koperasi 

Pasar? Bagaimana prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya 

Koperasi Pasar dalam perspektif ekonomi Islam? Bagaimana persamaan dan 

perbedaan prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya Koperasi 

Pasar? Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit 

pada BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar. Dan untuk mengetahui Prosedur 

pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar Dalam perspektif 

Islam. Dan untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan prosedur pemberian 

kredit pada BTM Bimu dan Kosuya Koperasi Pasar. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi yang digunakan 

peneliti yaitu berjumlah 100 ditetapkan jumlah sampel sebesar 10% dari jumlah 

populasi yaitu 10 responden. Sampel dalam penelitian ini mengunakan teknik non 

random samping artinya tidak semua populasi diberikan kesempatan untuk 

ditugaskan menjadi anggota. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, obsrvasi dan dokumentasi, sedangkan metode analisa yang digunakan 

dari penelitian ini ialah deskriktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan pertama prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU dan Kosuya 

Koperasi Pasar prosedur yang diterapkan yaitu dengan melengkapi persyaratan 

meliputi, pengajuan berkas untuk menjadi nasabah, verifikasi berkas dan analisis, 

survey atau cek lokasi dan wawancara, pencairan pembiayaan dan penyelesaian 

pembiayaan bermasalah, atau  penyelesaian pinjaman macet pada Kosuya 

Koperasi Pasar. Kedua prosedur pemberian kredit yang di lakukan di BTM BiMU 

dan Kosuya Koperasi Pasar dalam perspektif ekonomi Islam telah sesuai dengan 

perspektif ekonomi Islam, hal ini terlihat dari praktik yang tidak menyulitkan 

anggota dalam hal prosedur pemberian kredit. Ketiga persamaan pemberian kredit 

di BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar yaitu hanya anggota yang dapat 

melakukan pinjaman, Sedangkan perbedaanya yaitu dalam prosedur pemberian 

kredit pada Kosuya Koperasi Pasar dan BTM BiMU mengharuskan anggota 

memiliki simpanan terlebih dahulu, sedangkan Kosuya Koperasi Pasar tidak 

mengharuskan memiliki simpanan dan perbedaan dalam hal penyelesaian 

pinjaman kredit macet. 

 

Kata Kunci: Prosedur pemberian kredit, Koperasi Syariah, Koperasi Konvensional 
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MOTTO 

 

 

                            

        

 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

(Q.S. Al-Maidah : 2).1 
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 Deprtemen Agama RI, Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan, (Bandung : CV Penerbit 

Diponegoro, 2010),  h. 104 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak 

menimbulkan kesalah pahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

disinter pretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap 

pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah 

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan 

Koperasi Konvensioal (Studi Komparatif Antara Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung 

Karang Pusat Kota Bandar Lampung), uraian tersebut sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.2 Analisis 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk melihat peristiwa tentang 

prosedur pemberian kredit yang ada di BiMU Sukarame dan Kosuya 

Koperasi Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung. 

2. Prosedur adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubugan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang 

menyeluruh,untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari 

                                                             
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. 58. 



2 
 

 
 

perusahan.3 Prosedur yang dimaksud dalam hal ini ialah tahapan- tahapan 

dalam pemberian kredit yang dilaksanakan di BiMU Sukarame Kota 

Bandar Lampung dan Kosuya koperasi Tanjung Karang Pusat Kota 

Bandar Lampung. 

3. Pemberian Kredit adalah Menurut buku yang saya kutif dari kasmir, 

bahwasanya Pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.4 Pemberian kredit yang dimaksud dalam hal ini ialah 

suatu pemberian fasilitas penyedian dana untuk memenuhi kebutuhan 

pihak-pihak yang merupakan defisit unit yang terdapat di BiMU 

Sukarame dan Kosuya Koperasi Tanjung Karang Pusat Kota Bandar 

Lampung. 

4. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak 

dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi 

hasil (syariah).5 Adapun yang dimaksud Koperasi Syariah di dalam 

penelitian ini ialah suatu Lembaga Keuangan Syariah yang mana kegitan 

usahanya sesuai dengan prinsip Syariah dan bersumber hukum dengan Al 

qur’an dan Al hadist. 

5. Koperasi Konvensional adalah suatu wadah ekonomi yang beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang 

                                                             
3
Fitri Khaula Hatsari, “Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyaluran kredit Kosumtif Dalam 

Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Koperasi”. Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 11, No.1 

juni 2014,.h 2. 
4
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), h.73.  

5
Triana Sofiani, “konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem 

Hukum Koperasi Nasional”,  Jurnal Hukum Islam, Vol, 12 Desember 2014, h.1. 
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bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota.6 Adapun yang 

dimaksud koperasi konvensional di dalam penelitian ini ialah suatu 

Lembaga keuangan non bank yang mana pelaksanan kegiatanya lebih 

bersifat kekeluargaan atau biasa disebut dengan dari anggota dan untuk 

anggota. 

Berdasarkan penjabaran dari masing-masing istilah yang dimaksud dari 

judul di atas adalah penyelidiakan terhadap sesuatu peristiwa dari suatu 

tahapan-tahapan yang saling berhubungan yang di susun sesuai dengan skema 

dari perusahaan atas penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan 

itu, oleh kegiatan usaha yang bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan 

simpanan sesuai dengan pola, baik pola bagi hasil (syariah) atau kekeluargaan 

atau biasa disebut  dengan dari anggota dan untuk anggota (konvensional). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul ini adalah : 

1. Secara Objektif 

Lembaga keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pada 

umumnya. Khususnya koperasi yang banyak muncul ditengah 

masyarakat, fungsi koperasi sendiri sudah dirasakan sejak dulu dengan 

konsep perbankan baik yang berbentuk syariah maupun konvensional. 

Saat ini banyak masyarakat yang berminat untuk melakukan pinjaman 

dikoperasi selain prosesnya mudah dan terjangkau dananya pun cepat 

cair membuat masyarakat tidak kesulitan dalam proses peminjaman. 

                                                             
6
Weni Krismawati, ”Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah 

Dikamal Bangkalan”,  Jurnal Infestasi , Vol. 9, No. 2, Desember 2013,. h. 4. 
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Masyarakat harus pintar-pintar dalam memilih koperasi khususnya 

dalam sistem angsurannya agar masyarakat tidak dirugikan pada tiap 

angsuran yang diberikan di koperasi yang telah dipilih, di sini penulis 

akan menganalisis dan membandingkan sebuah koperasi yang 

menggunakan sistem syariah dan yang menggunakan sistem 

konvensional. 

Lembaga Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan, 

bisa dilihat dari semakin banyak nya lembaga – lembaga keuangan yang 

menggunakan pinsip syariah, mulai dari sektor lembaga keuangan bank, 

sektor lembaga  keuangan non bank seperti Pasar Modal, Reksadana, 

Penggadaian, Asuransi, Modal Ventura dan lain-lain. Dapat dalam 

bentuk kelembagaan nya, maupun prinsip operasional nya yang 

menggunakan prinsip syariah. 

Pada dasarnya BMT / BTM dan koperasi simpan pinjam memiliki 

badan hukum yang sama yaitu koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah 

salah satu bentuk koperasi yang mengumpulkan dana dari angota dan 

kemudian diberikan lagi kepada angotanya sebagai bantuan modal untuk 

dimanfaatkan dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan BMT 

menekankan pada konsep syariah islam dengan sistem bagi 

hasil.keuntungan bagi hasil didasarkan pada kemampuan pengolahan 

usaha yang dilakukan, baik bagi BTM maupun bagi nasabah. 

2. Secara subjektif 

a. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan penulis, mengingat 

banyaknya referensi yang mendukung proposal ini, sehingga 



5 
 

 
 

mempermudah peneliti dalam mencari sumber dan literature guna 

menyelesaikan skripsi ini. 

b. Penulis ingin menyesuaikan dengan fenomena apa yang terjadi di 

lingkungan masyarakat dan diajukan sesuai dengan bidang keilmuan 

yang sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan 

prodi Perbankan Syariah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi 

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam 

kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan 

berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, 

koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan 

juga masyarakat.7 Serta koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai 

dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan. 

Undang-undang Dasar menempatkan koperasi sebagai sokoguru 

perekonomian Indonesia. Atas Dasar itu maka koperasi sebagai salah satu 

perusahaan permanen yang memungkinkan koperasi untuk berkembang 

secara ekonomis, dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan 

pelayanan terus menerus dan meningkatkan ke para anggotanya serta 

masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang 

mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.8 

Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat di harapkan oleh 

masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan– 

                                                             
7
Panji Anoraga, Koperasi Kewirausahan Dan Usaha Kecil, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 

17. 
8
Sedarsono dan Edilius, Manajemen Koperasi Indonesia, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), h. 31. 
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permasalahan yang ada di masyarakat, contoh nya dalam hal permodalan 

untuk mikro tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan 

mikro yang dimaksud ini adalah koperasi, dimana ada 2 jenis koperasi yang 

kita ketahui saat ini yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah yang 

selama ini sering kita dengar dengan istilah BMT (Baitul Maal Wattamwil) 

dan juga Baitul Tamwil Muhamdiyah (BTM). 

Menurut Bahasa, Baitul Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, 

yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) 

yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan Baitul Tamwil 

dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan harta kekayaan Pengertian 

dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk 

lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan 

pedagang.9  

BTM adalah kependekan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah, yaitu 

lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Prinsip syariah artinya semua transaksi keuangan dilakukan dengan akan 

sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut 

merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.10 

Tidak Berbeda jauh dengan Baitul Mal Wat Tamwil, koperasi juga adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

                                                             
9
Ma’had Alif Tarbiyah, Mubalghin Muhammadiyah Pedoman Pendirian BTM, (Bandar 

Lampung, 2008),.h.  4. 
10

A. Djazuli, Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, 

(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002,),  h.183. 
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rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi 

merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi 

berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Karena adanya 

koperasi, Baitul Tamwil Muhamadiyah, dan Baitul Mal Tamwil inilah Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat terjamah oleh bantuan lembaga ini, 

karena UMKM itu sendiri menyumbang untuk memberi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia.  

Dalam pelaksanaannya, Baitul Tamwil Muhamadiyah dan Koperasi ini 

menjalankan fungsi dan tugasnya menghimpun dan menyalukan dana. 

Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, 

                         

          

Artinya: Dan bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan, 

dan janganlah saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya. (Q.S. Al-maidah/5 : 2).11 

 

Berdasarkan ayat di atas yakni segala bentuk dan macam hal yang 

membawa kepada kemashalatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga 

tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk 

dan macam hal yang membawa kepada kemashalatan duniawi dan ukhrawi 

dan demikian tolong menolonglah dalam ketaqwaan.
12

 

                                                             
11

Departemen RI, Al-Quran Tajwid & Terjemahan, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 

2010), h. 106. 

  
12

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 10. 
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Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) maupun Koperasi yang berjenis 

Simpan Pinjam menjalankan tugas nya berupa menghimpun dana dan 

menyalurkan dana. Menghimpun dana dalam koperasi berupa simpanan, ada 

simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela. Lalu koperasi 

menyalurkan dananya melalui kredit. Sedangkan Baitul Tamwil 

Muhamadiyah dalam bentuk pembiayaan, Pembiayaan yang diberikan oleh 

Baitul Mal Wat Tamwil pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan 

dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan 

pembiayaan kebajikan. Pembiyaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua 

bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan Baitul Mal Wattamwail 

dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah, dan 

pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan Baitul Mal Wattamwil 

boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang 

disebut pembiayaan musyarakah.  

Berbeda dengan koperasi syariah, koperasi konvensional dalam 

menjalankan kredit atau pembiayaan nya dengan menggunakan prinsip bunga. 

Dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seorang atau suatu badan yang 

memberikan kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada 

masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau 

jasa.13 Tidaklah jauh berbeda dengan koperasi syariah, koperasi konvensional 

juga melakukan kredit usaha, kredit untuk jual beli. Adapun sebelum 

                                                             
13

Thamin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,2002),.h.162-163. 
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mengajukan pembiayaan dan pemberian kredit, memiliki prosedur- prosedur 

pemberian kredit. 

Menurut Muhammad pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan.14 Dan memiliki suatu prosedur pembiayaan sebelum 

mendapatkan pembiayaan. Adapun aspek-aspek penting dalam pembiayaan 

yang perlu dipahami oleh pengelola lembaga keuangan sebelum memberikan 

pembiayaan sebagai berikut :15 

1. Berkas dan pencatatan  

2. Data pokok dan analisis pendahuluan  

3. Penelitian data 

4. Penelitian atas realitasi usaha 

5. Penelitian atas rencana usaha 

6. Penelitian dan penilaian barang jaminan  

7. Laporan keuangan dan penelitianya  

8. Keputusan permohonan pembiayaan  

a. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

b. Wewenang Pengambilan Keputusan. 

 

Menurut Kasmir pemberian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga.16 

                                                             
14

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit YKPN, 

2005), h. 16.  
15

 Ibid., h. 18. 
16

Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.73. 
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Sebelum pihak lembaga keuangan memberikan pemberian kredit terdapat 

adanya prosedur. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap 

yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diberikan, 

tujuanya adalah agar mempermudah lembaga keuangan dalam menilai 

kelayakan suatu permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit 

oleh badan hukum sebagai berikut.17 

1. Pengajuan berkas-berkas  

2. Penyelidikan berkas pinjaman 

3. Wawancara I 

4. On the spot (pemeriksaan lapangan ) 

5. Wawancara II 

6. Keputusan kredit 

7. Pendatangan akad kredit / perjanjian lainya 

8. Realisasi kredit 

9. Penyaluran / penarikan dana 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Saputri sebagai nasabah 

Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU Sukarame Kota Bandar Lampung 

memberikan informasi bahwa  prosedur pemberian pembiayaan  meliputi:18 

1. Harus menjadi angota terlebih dahulu di Baitul Tamwil Muhamadiyah 

2. Harus memiliki tabungan terlebih dahulu di Baitul Tamwil Muhamadiyah 

Bimu 

3. Harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) 

4. Memiliki usaha yang jelas dan halal 

5. Memiliki formulir permohonan  

 

Adapun masa tunggu atau masa pencairan dana pada Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU dapat diperoleh dalam waktu kurang lebih satu minggu 

setelah mengajukan permohonan kepada pihak Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU. 

                                                             
17

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), h. 143-147.  
18

Eka Saputri ( Nasabah  BTM BiMU), Wawancara,  Pada Tanggal 8 Juli 2019.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Erna Maulani sebagai 

nasabah Koperasi Kosuya Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 

memberikan informasi bahwa prosedur pemberian kredit meliputi:19 

1. Harus menjadi angota terlebih dahulu di kosuya koperasi pasar 

2. Harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) 

3. Memiliki usaha  

4. Mengisi surat permohonan pinjaman 

5. Melampirkan kartu keluarga (KK)  

 

Adapun masa tunggu atau masa pencairan dana pada Koperasi Kosuya 

Pasar dapat diperoleh dalam waktu kurang lebih satu minggu setelah 

mengajukan permohonan kepada pihak Koperasi Kosuya Pasar. 

Berikut data perkembangan Kopeasi dan Baitul Mal Wattamwil di 

Indonesia : 

Tabel 1.1 Data Koperasi Dan BMT Di Indonesia 

 

KOTA/ PROVINSI BMT KOPERASI 

Nad  24 3.979 

Sumatera utara 220 5.967 

Sumatera barat  119 2.894 

Riau  80 2.481 

Jambi  7 2.492 

Sumatera selatan  19 3.836 

Kepualaun riau 10 1.196 

Bengkulu  11 189 

Bangka Belitung  4 673 

Lampung  245 3.019 

Kepualauan riau  - 1.196 

Banten  53 5.394 

Dki Jakarta  162 5.063 

Jawa barat   803 16.289 

Jawa tengah 552 21.434 

Di Yogyakarta  153 1.745 

Jawa timur  1591 26.519 

                                                             
              

19
Erna Maulani( Salah Satu Anggota Tetap Kosuya Koperasi Pasar), Wawancara Pada 

Tanggal 9 Juli 2019. 

  



12 
 

 
 

Bali  2 4.364 

Ntb  16 3.318 

Ntt 6 2.316 

Kalimantan  94 11.221 

Sulawesi  97 19.731 

Maluku  8 3.414 

Gorontalo  - 838 

Papua  7 2.61020 

 

Adapun data perkembangan Koperasi dan Baitul Mal Wattamwil di 

provinsi lampung : 

Tabel 1.2 Data Koperasi Dan BMT Di Provinsi Lampung 

 

Kota /kabupaten BMT Koperasi 

Kab.lampung barat 3 49 

Kab. Tanggamus  3 151 

Kab. Lampung selatan  16 232 

Kab. Lampung timur 25 338 

Kab. Lampung tengah  19 387 

Kab. Lampung utara  8 279 

Kab. Waykanan  9 645 

Kab. Tulang bawang  10 58 

Kab. Tulang bawangbarat - 81 

Kab. Pesawaran  - 134 

Kab. Mesuji  - 95 

Kab. Pringsewu  12 59 

Kab. Pesisir barat  - 47 

Kota Bandar lampung  15 305 

Kota metro 15 85 

Provinsi  - 11021 

 

Berdasarkan data di atas perkembangan koperasi konvensional lebih 

diungulkan dengan jumlah yang lebih besar daripada koperasi syariah atau 

BMT, namun tidak menutup kemugkinan koperasi syariah juga mampu 

bersaing dengan potensi dan prosedur pemberian kreditnya. 

                                                             
20 Sumber Data, Kemenkop UMKM 2018 (Dikutif Oleh Ragitha Cahyani,Bogor2018) 
21

 Sumber  Data, Puskopsyah Btm Lampung, Dan Dinas Koperasi UMKM  Provinsi 

Lampung 
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Adapun dalam penelitian ini penulis meneliti dua koperasi yang saling 

berdampingan di suatu pasar terbesar di Bandar Lampung yaitu hanya ada 

satu koperasi terbesar di pasar tengah yaitu Kosuya Koperasi Pasar dan 

koperasi syariah BTM BiMU. Adapun data anggota yang melakukan 

pembiayaan adalah sebagai berikut. 

Tabel 1.3 

Data Anggota Pembiayaan Tahun 2018 KSPPS Baitul Tamwil 

Muhamadiyah. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Baitul Tamwil MUhamdiyah BiMU, diolah 2018 

  

Tabel 1.4 

 Data Anggota Pemberian Kredit Tahun 2018 Kosuya Koperasi 

Pasar 

 

Pemberian kredit 2018 

USP BBM 58 

USP P3KUM 63
23

 

    Sumber: Diolah oleh Koperasi Kosuya Pasar 2018 

 

Berdasarkan data di atas para pedaagang pasar gintung lebih banyak atau 

tertarik kepada koperasi Kosuya Koperasi Pasar yaitu pada jumlah akhir 2018 

                                                             
22

  Dhia, (Bidang HRD Baitul Tamwil Muhamdiyah Bimu), Wawancara, Pada Tanggal 15 

agustus 2019 Pukul 10.00 WIB 
23

Laporan Pertangung Jawaban Pengurus Dan Badan Pengawas, (Koperasi Kosuya Pasar 

Bandar Lampung), h.16-18 

Pembiayaan     2018 

Murabahah     40 

Hiwalah     0 

Ijarah     0 

Musyarokah     0 

Mudharobah     20 

Rahn     0 

Istishna      022 
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terdapat jumlah anggota sebesar 121 anggota, sedangkan BMT BiMU 

memiliki jumlah nasabah pembiayaan 60 nasabah. 

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS PROSEDUR 

PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI SYARIAH DAN 

KOPERASI KONVENSIONAL”. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Prosedur pemberian kredit pada Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota 

Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana Prosedur pemberian kredit pada Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung Dalam perspektif ekonomi Islam ? 

3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan prosedur pemberian kredit pada 

Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi 

pasar Tanjung Karang Pusat di Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Prosedur pemberian kredit pada Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung 

Karang Pusat kota Bandar Lampung 
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b. Untuk mengetahui Prosedur pemberian kredit pada Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung 

karang Pusat kota Bandar lampung Dalam Perspektif Islam  

c. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan prosedur pemberian 

kredit pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU Sukarame dan 

kosuya koperasi pasar Tanjung Karang Pusat kota  Bandar lampung 

2. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat 

dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun 

kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang koperasi syariah 

maupun koperasi konvensional sebagai salah satu bagian 

pengembang dari ekonomi Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Koperasi 

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan masing-

masing koperasi untuk meningkatkan lagi kualitas dari sisi 

Pembiayaan atau sistem kredit. 

2) Bagi Penulis 

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa 

pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai koperasi syariah 
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dan koperasi konvensional khususnya sistem pemberian kredit 

dari kedua jenis koperasi tersebut, serta memenuhi salah salah 

satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan 

Syariah. 

3) Menambah khasanah pengetahuan dalam memahami perbedaan 

sistem pemberian kredit koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik 

yang sama yang akan dating. 

 

F. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha 

menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas 

pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat 

terlaksana secara objektif ilmiah dan tercapai hal yang optimal. 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.24 Sedangkan 

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 

yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.25 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang 

digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitain merupakan 

suatu acuan jalan atau cara untuk melakukan suatu penelitian. 

                                                             
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 2.  
25

Cholid Norobuko, Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 1. 
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1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan 

(field Research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dirancang untuk 

memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian 

dilakukan.26 Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan yang dan 

perilaku mereka yang diamati.27 Sehingga penelitian deskriptif 

kualitatif adalah penyelidikan atau penelitian mendalam untuk 

melihat dan mendapatkan fakta-fakta yang jelas tentang prosedur 

pemberian kedit antara Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU dan 

Kosuya Koperasi Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang 

menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu 

individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses 

penyederhanaan data yang amat besar jumlahnya menjadi informasi 

yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya 

yang terjadi dilapangan.28 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif yang bersifat eksploratif, yakni penelitian yang bertujuan 

                                                             
26

Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2004), h. 5.   
27

Lexy J meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 3. 
28

Koentjara Ningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakrata: Gramedia, 2005), h. 7. 
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untuk menggambarkan kedaaan sesuatu.29 Skripsi ini 

menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang 

Analisis prosedur pemberian kedit antara Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU dan Kosuya Koperasi Kota Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

Sumber adalah subjek darimana data dapat diperoleh.30 Sumber data 

dari penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder, berikut 

penjelasanya : 

a. Data Primer 

 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data lansung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari.31 Adapun sumber data primernya diperoleh dari 

prosedur pemberian kedit antara Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar Kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang 

menggunkan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses 

analisa dan interpertrasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan 

tujuan penelitian.32 Sumber data sekunder yang dipakai beberapa 

                                                             
29

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  3, (Jakarta: Bina 

Aksara, 2000), h. 195. 
30

Hodari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2005), h. 78. 
31

Saifudin Azhar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 91. 
32

Ibid. h. 92. 
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sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain; 

Buku kitab-kitab fiqh, Hadist, Al-Qur'an dan literatur-literatur lainnya 

yang mendukung. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulanya.33 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh 

anggota yang melakukan pinjaman kredit pada Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU pada tahun 2018 produk murabahah berjumlah 

40 anggota dan produk mudharobah berjumlah 20 anggota serta 

karyawan berjumlah 3 orang. Kosuya Koperasi Pasar pada tahun 

2018 USP BBM berjumlah 58 dan USP P3KUM berjumlah 63 serta 

karyawan berjumlah 2. Sehingga total jumlah populasi adalah 181 

anggota. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 
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keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian ini dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
34

 

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan sampling, menurut 

Suharsini Arikunto jika subjek <100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 

jika jumlah subjeknya besar atau >100, dapat diambil 10% -15% atau 

20% - 25% atau lebih.
35

 Pada penelitian ini tingkat populasi yang 

diambil sebesar 10% dari jumlah populasi sebanyak 181 anggota. Jadi 

sampel yang diambil sebanyak 18 orang.  

Dari jumlah populasi yang akan peneliti ambil sampel sebesar 

10%. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purvosive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

dalam artian orang atau narasumber tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial 

yang diteliti.36 

 

4. Teknis Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi (pengamatan), yaitu cara pengumpulan data melalui 

pencatatan secara cermat dan sistematis lansung dilokasi obyek 
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penelitian yang berkaitan.37 Yaitu untuk meneliti atau mengamati 

calon anggota sebelum menerima prosedur pemberian pembiayaan 

pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU Sukarame Kota Bandar 

Lampung dan untuk meneliti atau mengamati calon anggota Koperasi 

sebelum menerima prosedur pemberian kredit pada Kosuya Koperasi 

Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. 

b. Interview 

Metode interview (wawancara) adalah suatu pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih 

saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok 

permasalahan tertentu.38 Berkaitan dengan penelitian ini penulis 

melakukan wawancara kepada 5 orang dari pihak Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU Sukarame Kota Bandar Lampung dan 5 orang 

dari pihak Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat kota Bandar 

Lampung. adalah 3 orang dari pihak Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU yaitu terdiri dari : 

1. Manajer BTM BiMU. 

2. Legal 

3. HRD 

 

Dan 2 dari pihak kosuya koperasi pasar terdiri dari : 

1. Ketua Pimpinan kosuya koperasi. 

2. Legal  

 

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain 

sebagainya.39 Metode ini merupakan suatu cara untuk 

mendapatkan data dengan menata arsip dokumentasi yang ada 

ditempat atau obyek yang sedang diteliti yaitu di Baitul Tamwil 

Muhamadiyah BiMU dan 5 dari pihak Kosuya Koperasi Pasar Kota 

Bandar Lampung. Ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data 

mengenai gambaran umum antara Baitul Tamwil Muhamadiyah 

BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar dalam prosedur pemberian kredit 

serta kisi-kisi instrumen penelitian 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan 

dengan menilai apakah data yang di peroleh atau dikumpulkan 

tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses dan diolah lebih 

lanjut. Akan tetapi datayang relevan akan diambil dan data yang tidak 

relevan akan di kesampingkan. 

b. Komparasi atau komparatif adalah untuk mengawali cara analisis data 

penelitian komprasi, berikut ini disajikan penjelasan Aswarni Sudjud 

tentang penelitian komprasi. Menurut beliau, penelitian komprasi 

akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-

perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur 

kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap 

suatu ide atau suatu prosedur kerja.40 
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c. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 

penggolongannya setelah diadakan pengecekan. 

d. Interprestasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil observasi 

sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik 

kesimpulan.41  

6. Teknik Analisa Data 

Analisa adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan 

oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.42 

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data yaitu dengan 

analisa deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pola berfikir induktif, 

yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, kemudian pada 

yang umum, kemudian mengadakan perbandingan antara teori dengan 

kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Koperasi 
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1. Pengertian Koperasi  

Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung 

arti kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang 

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan 

bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalakan usaha, untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
43

 

Secara harfiah kata koperasi bersal dari Cooperation (Latin), atau 

Cooperastion (Inggris), atau Co-operatie (Belanda), di dalam bahasa 

Indonesia diartikan sebagai bekerja sama. Koperasi yang dimaksudkan 

dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, adalah kopeasi sebagai organisasi 

atau lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, mempunyai sistem 

pengelolaan, mempunyai tertib organisasi dan bahkan mempunyai asas 

dan sendi-sendi dasar.44 

Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau 

badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi 

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran 

dari UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi berkedudukan sebagai 

sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu 

pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekenomi yang berusaha 
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menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan 

kesejahteraan anggota.45 

Adapun beberapa pengertian koperasi menurut beberapa ahli, sebagai 

berikut :46 

a. Paul Hubert Casselman koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang 

mengandung unsur sosial dan bersifat ekonomi. 

b. Margaret Digby, koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dan siap 

untuk tolong menolong. 

c. R.S. Soeriaatmadja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara 

sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga 

pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas 

dasar nirlaba atau dasar biaya. 

d. Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha 

bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu 

dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, 

sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai 

anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan 

mereka terhadap organisasi. 

e. G Mladenata, koperasi adalah terdiri atas produsen-produsen kecil 

yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama 

dengan saling tukar jasa secara kolektif dan menanggung risiko 

bersama dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan 

oleh anggota. 

f. R.M. Margoyono Djojohadikoesoemo, koperasi adalah suatu 

perkumpulan manusia seorang-orang yang dengan sukanya sendiri 

hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya koperasi 

adalah suatu lembaga keuangan non bank yang mana berpedoman dari 

anggota untuk anggota untuk mencapai kemajuan dan kemashalatan 

bersama. 

2. Dasar Hukum Koperasi 
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Sebuah lembaga, sejatinya memiliki dasar hukum yang membantu 

sebuah lembaga untuk menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas, 

fungsi, peran, tujuan dan lainnya. Terdapat beberapa dasar hukum yang 

menjadi acuan dari koperasi, antara lain:  

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 telah 

dijelaskan koperasi itu tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi 

dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau 

kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. 

Sebab itu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan  

atas asas kekeluargaan.47 Koperasi inilah sebuah perusahaan yang 

memang mengedepankan asas kekeluargaan dan mementingkan orang 

banyak. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012   

Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama 

ada seiring dengan keberadaan koperasi. Pada tahun 1958 kebijakan 

tentang perkoperasian diatur dalam UU No. 79 Tahun 1958. UU No. 

79 Tahun 1958 bertitel tentang perkumpulan perkoperasian lalu pada 

tahun 1965 kebijakan tetang perkoperasian diperbarui dengan 

lahirnya UU No.14 Tahun 1965 dengan titel Undang - Undang 

tentang Perkoperasian. Pada tahun 1992 kembali dilakukan perubahan 

mengenai UU Perkoperasian tepatnya UU No. 25 Tahun 1992, 
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kemudian ditahun 2012 kembali dilakukan perubahan UU Koperasi 

seiring dengan perkembangan aktivitas koperasi di Indonesia.48 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

perkoperasian Indonesia dari tahun ke tahun selalu memiliki pembaruan 

undang-undang yang berlaku yang mana dengan adanya undang-undang 

tersebut tidak mengubah pedoman awal koperasi, yaitu bertujuan untuk 

menetukan kebijakan sipat yang tolong menolong atau disebut dengan 

istilah dari anggota untuk anggota. 

c. Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist 

1) Al- Qur’an 

Landasan hukum berkoperasi juga telah dijelaskan di dalam Al-

Qur’an di dalam surat Sad ayat 24 juga menjelaskan tentang koperasi, 

yang berbunyi: 

                          

              
Artinya:  Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 

yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Sad : 24) .49 

 

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memberikan peringatan kepada 

umat manusia untuk berhati-hati dengan patner usahanya karena sangat 

sedikit orang-orang yang berserikat itu untuk berlaku jujur kepada patner 

yang lainya. Adapun pengecualianya adalah apabila orang-orang yang 
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terlibat dalam kerjasama atau musyarakah itu adalah mereka yang 

mempunyai pondasi keimanan yang kuat.
50

 

                       

                           

                 
  Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. AZ- Zukhruf : 

32).
51

 

 

Berdasarkan ayat di atas salah satu bukti ketidak mampuan manusia 

membagi rezeki duniawi adalah keinginan semua manusia meraih 

sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya. Tetapi ternyata banyak 

yang tidak memperoleh dambaanya, bahkan manusia durhaka tidak pernah 

merasa puas dengan perolehanya. Karena itu Allah yang membaginya 

dengan cara dan kadar yang dapat mengantar terjalinya hubungan timbal 

balik antara anggota dan masyarakat.
52
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Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 2).53 

 

Berdasarkan ayat di atas yakni segala bentuk dan macam hal yang 

membawa kepada kemashalatan duniawi dan ukhrawi dan demikian juga 

tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan, yakni segala bentuk 

dan macam hal yang membawa kepada kemashalatan duniawi dan ukhrawi 

dan demikian tolong menolonglah dalam ketaqwaan.
54

 

2) Hadist  

رِيَكْْيِ َما ََلْ ََيُْن » ُىرَيْ رََة َرفَ َعُو قَاَل َعْن َأِِب  ِإنَّ اللََّو يَ ُقوُل أَنَا ثَاِلُث الشَّ

  َأَحُدُُهَا َصاِحَبُو فَِإَذا َخانَُو َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهَما

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia memarfu’kan hadis ini pada 

Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari 

perserikatan mereka. (HR Abu Daud,)
55

 

 

Berdasarkan Hadist di atas Rasulullah Sangat menyukai orang yang 

suka menolong dan memberi untuk kesejahteraan orang lain. Hanya saja, 

Nabi menyarankan agar seseorang menjaga diri, merasa cukup dengan apa 
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adanya, dan sabar sehingga tidak bayak membutuhkan pertolongan dari 

orang lain.56  

 Al-Hadits: Hadits riwayat Al Bukhari, Rasulullah SAW berkata: 

َعْن َاِبْ ُىرَيْ َر َة َر ِضَي اهلُل َعْنُو َعِن النَِّبِّ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل : 
إِْتََل فَ َها َمْن َاَخاَذ اَْمَواَل النَّاِس يُرِْيُد اََذى اهلُل َعْنُو َوَمْن َاَخَذ يُرِْيُد 

 ااهلل
 )َرَوُه اْلُبَخارِْي(

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW 

bersabda,”Barang siapa mengambil harta orang lain dengan 

maksud untuk mengembalikanya, maka allah akan menolongnya 

untuk dapat mengembalikanya, dan barang siapa yang 

mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskanya, maka 

Allah akan merusakanya”(HR.al-Bukhari).57 

 

Berdasarkan Hadist di atas ialah seseorang yang meminjam atau 

mengambil harta orang dengan maksud membayar, kalimat pelengkap 

redaksi tersebut tidak disebutkan secara tekstual, karena apa yang 

tercantum di dalam Hadist sudah cukup.
58

 

3. Tujuan Dan Manfaat Koperasi  

a). Tujuan koperasi  

Adalah untuk mensejahterakan anggota apapun bentuk koperasinya 

karena dasar hukum yang dipakai adalah budaya gotong royong dan 

senasib sepenanggungan, dengan tidak meninggalkan prinsip dasar 
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koperasi serta syarat yang harus dipenuhi adapun tujuan koperasi 

adalah:
59

 

1) Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat 

membutuhkan dengan syarat syarat yang ringan 

2) Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara 

teratur sehingga membentuk modal sendiri. 

3) Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian 

dari pendapatan mereka 

4) Menambah pengetahuan tentang pengkoperasian. 

 

Berdasarkan pendapat di atas koperasi di dirikan karena 

berlandaskan asas kekeluargaan serta saling bergotong royong satu 

sama lain. 

Melihat kenyataan yang ada saat ini kita diberi sebuah 

pemandangan yang sangat merisaukan atas keberadaan koperasi di 

mana-mana muncul lembaga yang mengatas namakan koperasi akan 

tetapi jauh dari azas yang digunakan koperasi, bukan lagi ekonomi 

gotong royong akan tetapi koperasi tidak jauh berbeda dengan 

lembaga keuangan lain yaitu mencari keuntungan yang sebesar-

besarnya dengan meninggalkan prinsip, budaya dan azas koperasi 

terutama pada jenis Koperasi Simpan Pinjam. Inilah dampak 

perdagangan bebas yang diagungkan dan globalisasi yang melanda 

negeri ini menimbulkan bergesernya nilai-nilai budaya, prinsip dan 

tujuan koperasi.60 
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b). Manfaat koperasi  

Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat ketika 

mulai berkoperasi antara lain: 

1) Koperasi bertujuan agar koperasinya sejahtera, beragam kegiatan 
dilakukan, aktivitas bisnis yang dapat dilakukan anggota, pelatihan 
dan pendidikan bagi anggota, hingga kajian untuk menyokong 
gerakan koperasi itu sendiri. 

2) Koperasi kepemilikan dalam koperasi selalu setara antar anggota, 

tidak peduli berapa banyak anggota menyetorkan modalnya. Ini 

mengambarkan bahwa penanaman investasi tidak meningikan 

derajat kepemilikan seorang anggota. aspek humanitas. 

3) Koperasi secara unik menempatkan angotanya sebagai pemiliknya, 

dan sebagai pelanggan abadinya. Seorang anggota koperasi yang 

loyal diharapkan dapat memanfaatkan koperasi miliknya sendiri 

sebagai tempatnya berbelanja. potongan harga dan bonus pun harus 

diberikan koperasi bagi anggotanya yang berbelanja dikoperasinya 

sendiri. Belanja anggota ini pun akan menjadi, perhitungan bagi 

pembagian sisa hasil usaha yang akan diterima. 

4) Koperasi, sebagai sarana pembagian kesejahteraan lainnya, 

koperasi akan membagikan sisa hasil usahanya selama setahun 

kepada anggotanya. Ini membuktikan kembali identitas koperasi 

yang melakukan kegiatan bisnis dari anggotanya, dan keuntungan 

dibagikan kembali keanggota.61 

 

Berdasarkan pat kekeluargaan. uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya koperasi anggota satu sama lain salin membantu dan 

saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan pedoman 

koperasi yaitu koperasi adalah lembaga non bank yang bersi. 

4. Pemberian Kredit Di Koperasi 

Menurut Rivai, pemberian kredit adalah bentuk penyerahan barang 

dan jasa atau uang dari suatu pihak kreditur atau pemberi pinjaman atas 

dasar kepercayaan kepada pihak lain nasabah atau penghutang, dengan 
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janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal 

yang telah disepakati kedua belah pihak.62 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2008 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 melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam 

artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam 

bahasa latin kredit berarti “credere” artinya percaya. Maksud dari 

percaya bagi si pemberi kredit adalah dia percaya kepada penerima kredit 

bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. 

Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan 

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. 

Sebelum pemberian kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si 

nasabah benar-benar dapat dipercaya, biasanya terlebih dahulu 

mengadakan analisis pemberian kredit. Analisis ini mencakup latar 

belakang nasabah atau perusahaan, prospek usaha, jaminan yang 

diberikan serta faktor-faktor lainnya.63 

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu, akan sangat 

merugikan sebuah koperasi atau lembaga, karena pihak koperasi tidak 

mengetahui terkait anggota yang akan mengajukan permohonan kredit, 

dari mulai kemampuan membayar dan latar belakang nasabah. 
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a. Jenis-jenis Pemberian Kredit 

Pemberian kredit juga dibagi dari beberapa jenis pemberian 

kredit, mulai dilihat dari segi kegunaan, dilihat dari segi tujuan 

pemberian kredit, dilihat dari segi jangka waktu, dilihat dari segi 

jaminan, dan dilihat dari segi sektor usaha.64 

1) Dilihat dari segi kegunaan. 

a) Kredit investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha 

atau membangun proyek baru atau untuk keperluan 

rehabilitasi. Contoh kredit investasi biasanya membeli mesin-

mesin untuk keperluan pabrik. 

b) Kredit modal kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan 

seperti untuk membeli keperluan bahan baku, membayar 

gaji.65 

 

2) Dilihat dari segi tujuan kredit 

a) Kredit Produktif 

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau 

produksi. Kredit diberikan untuk menghasikan barang atau 

jasa.  

b) Kredit Konsumtif 

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. 

Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai 

oleh seseorang atau badan usaha. 

c) Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya 

untuk membeli barang dagangan yang pembayaran nya dari 

hasil penjualan barang dagangan tersebut.66 

 

3) Dilihat dari segi jangka waktu 
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a) Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang 

dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan 

untuk keperluan modal kerja. 

b) Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kredit nya berkisar antar 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun biasanya untuk investasi. 

c) Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembalian nya paling 

panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembalian nya 

diatas 3 tahun atau 5 tahun dan biasanya kredit ini digunakan 

untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.67 

 

4) Dilihat dari segi jaminan 

a) Kredit dengan jaminan 

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan 

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak 

berwujud. 

b) Kredit tanpa jaminan 

Merupakan kredit yang dikreditkan tanpa jaminan 

barang. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha 

dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur 

selama ini. Bisa diartikan, sudah pernah jadi debitur di 

lembaga tersebut.68 

 

5) Dilihat dari segi sektor usaha 

a) Kredit pertanian 

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan 

atau pertanian rakyat. 

b) Kredit peternakan 

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan 

ayam dan jangka panjang peternakan sapi dan kambing. 

c) Kredit pertambangan 

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam 

jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah. 

d) Kredit pendidikan 

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun 

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa 

kredit untuk para mahasiswa. 

e) Dan sektor-sektor lain.69 
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b. Unsur-unsur Pemberian kredit 

 Unsur pemberian kredit dalam melakukan pemberian kredit, 

sebuah lembaga haruslah melihat unsur-unsur yang terkandung di 

dalam kredit tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut: 

1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit 

yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar 

diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini 

diberikan oleh lembaga, dimana sebelumnya sudah dilakukan 

penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern 

maupun ekstren. 
2) Kesepakatan, yaitu unsur kepercayaan, didalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si 
penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 
perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 
kewajibannya masing-masing. 

3) Jangka Waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka 

waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian 

kredit telah disepakati. Jangka waktu tersebut seperti berbentuk 

jangka pendek, jangka menengah da jangka panjang. 

4) Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 

menyebabkan suatu risiko tidak tertagih atau macet pemberian 

kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, 

demikian pula sebaliknya.  

5) Balas Jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit 

atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga jika di 

kredit, jika di pembiayaan biasa dikenal dengan bagi hasil.70 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya di 

dalam pemberian kredit lembaga keuangan harus benar-benar 

memperhatikan kemampuan pelunasaan daripada calon nasabah agar 

pemberian kredit bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

c. Tujuan Pemberian Kredit 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. 

Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dai misi 
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lembaga terkait. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian 

pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk 

bunga dan bagi hasil yang diterima oleh lembaga sebagai balas 

jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada calon 

debitur. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup sebuh 

lembaga. Jika suatu lembaga yang tidak mengambil keuntungan 

dan terus menerus mengalami kerugian. Maka besar 

kemungkinan lembaga tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan). 

2. Membantu usaha debitur 

Tujuan lain dari pemberian kredit atau pembiayaan adalah 

untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 

dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana 

tersbut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usaha 

dan memperluas usahanya.71 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang 

disalurkan pihak lembaga pembiayaan, maka akan semakin baik, 

mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan 

pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah 
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dengan menyebarnya pemberian pinjaman kredit adalah sebagai 

berikut :72 

a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh debitur dan 

lembaga. 

b. Membuka kesempatan kerja, dengan adanya kemungkinan 

pembukaan lapangan kerja baru, pengembangan usaha dan lain 

lain. 

c. Meingkatkan jumlah barang dan jasa. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pemberian kredit bukan hanya membantu anggota khusunya dan juga 

masyarakat pada umumnya, akan tetapi pemberian kredit juga mampu 

membantu pertumbuhan pemerintah, diakrenakan dengan adanya 

pemberian kredit di lembaga keuangan maka secara tidak langsung 

akan membantu peningkatan pembagunan di berbagai sektor. 

 

B. Baitul Mal Wattamwil  

1. Pengertian Baitul Mal Wattamwil 

Baitul Mal Wattamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya 

berintikan bay al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain 

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima 

titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan 

peraturan dan amanatnya.73 
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Dengan demikian keberadaan Baitul Mal Wattamwil dapat dipandang 

memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan 

harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula 

berfungsi sebagai situasi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat 

produktif sebagaimana layaknya bank. Sebagai lembaga keuangan, Baitul 

Mal Wattamwil bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota 

Baitul Mal Wattamwil) yang mempercayaikan dananya disimpan di Baitul 

Mal Wattamwil dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota 

Baitul Mal Wattamwil) yang diberikan pinjaman oleh Baitul Mal 

Wattamwil. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, Baitul Mal Wattamwil 

berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan 

perdagangan, industry, dan pertanian.
74

  

Menurut M Nur Rianto Al Arif menjelaskan bahwasanya Baitul Mal 

Wattamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang mana isinya 

berintikan bayt al mal wa al tamwil dengan kegiatan mengembangkan 

suatu usaha seperti usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas kegiatan ekonomi pengusah kecil bawah dan kecil dengan antara 

lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan 

ekonominya. Selain itu Baitul Mal Wattamwil juga bisa menerima titipan 

zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkanya sesuai dengan peraturan 

dan amanatnya.75 
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Adapun pengertian Baitul Mal Wattamwil menurut beberapa ahli 

sebagai berikut:  

a. Menurut Abdul Aziz Baitul Mal Wattamwil adalah suatu lembaga 

keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, dan 

menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka 

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum 

fakir miskin.
76

 

b. Menurut Karnaen A Perwataatmadja, Baitul Mal Wattamwil 

merupakan pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana 

untuk memakmurkan masjid.
77

 

c. Baitul Mal Wattamwil adalah lembaga keuangan non bank yang 

beroperasi berdasarkan Syariah dengan prinsip bagi hasil.78 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya Baitul 

Mal Wattamwil adalah suatu lembaga keuangan non bank yang mana 

berpedoman dari anggota untuk anggota yang mana mengedepankan 

prinsif bagi hasil untuk kemajuan dan kemashalatan bersama. 

2. Dasar hukum Baitul Mal Wattamwil 

a. Al-Qur‟an  

Dasar hukum Baitul Mal Wattamwil sebagaimana lembaga ekonomi 

Islam lainya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti 
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tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-

Qur’an serta Al-Hadist Baitul Mal Wattamwil antara lain:   

                           

                     

       
Artinya : 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.(QS : An-Nissa : 29)79 

 

Berdasarkan ayat di atas, menghimbau orang orang yang mengimani 

Al-Qur’an supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh atau 

didapat dengan jalan atau cara yang bathil, apalagi sampai mengunkan 

tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian atau 

pembunuhan antar sesama umat manusia perorangan maupun 

kelompok.80  

                                

Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) 

pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang 

banyak. (Q.S. Al-Hadid : 11).81 

 

Berdasarkan ayat di atas mengidenfikasikan bahwa barang siapa yang 

memberikan fasilitas peminjaman kepada orang lain, baik melalui insitusi 
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lembaga keuangan maupun perorangan maupun kelompok dengan tidak 

mengambil keuntungan dari jasa atau keuntungan peminjaman tersebut, 

maka Allah SWT akan memberi jaminan pahala yang berlipat ganda.
82

 

                         

                  
Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik 

dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu  (Q.S. Al-Baqarah : 168).83 

 

Berdasarkan ayat di atas antara haq dan bathil, serta antara yang baik 

dengan yang buruk. Karena karakternya yang demikian buruk itulah maka 

Al-Qur’an selalu mengingatkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata 

bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dunia usaha 

ekonomi dan keuangan dalam konteksnya yang luas (usaha ekonomi).
84

 

b. Hadist  

Al-Hadits: Hadits Nabi riwayat Al- Bukhari:  

قَاَل: َمْن َأَخزَأَْمَواَل النَّاِس َو َعْن َأِبْ ُىرَيْ َرهَّ َعِن النَِّبَّ َصلَّي اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم 
ي اهلل َعْنُو، َوَمْن َأَخَز يُرِْيُد إِْتَلَفَ َها أَتْ َلَفُو اهلل  يُرِْيُد أََداَءَىا أَدَّ

 )َرَوُه اْلُبَخارِْي(
Artinya: Dari abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari nabi 

shalallahu alaihi wa sallam bersabda,” barang siapa mengambil 

harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikanya, maka allah 

akan menolongnya untuk dapat mengembalikanya, dan barang siapa 
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yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskanya maka 

allah akan merusakanya (HR.Al-Bukhari).
85

 

 

Berdasarkan hadist di atas adalah mengambil harta orang lain dengan 

cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk 

mengembelikanya, maka allah akan memberikan kemudahan untuk 

melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut di ambil untuk 

dihabiskan maka allah akan mempersulit segala urusan dan keinginanya di 

dunia.
86

 

Al-Hadits: Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah 

SAW berkata: 

رِيَكْْيِ َما َلَْ ََيُْن » َة َرفَ َعُو َقاَل َعْن َأِِب ُىرَيْ رَ  ِإنَّ اللََّو يَ ُقوُل أَنَا ثَاِلُث الشَّ
اَخانَُو َخَرْجُت ِمْن بَ ْيِنِهمَأَحُدُُهَاَصاِحَبُو فَِإَذا    

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia memarfu’kan hadis ini pada 

Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua 

orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari 

perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385)
87

 

 

Rasulullah Sangat menyukai orang yang suka menolong dan memberi 

untuk kesejahteraan orang lain. Hanya saja, Nabi menyarankan agar 

seseorang menjaga diri, merasa cukup dengan apa adanya, dan sabar 

sehingga tidak bayak membutuhkan pertolongan dari orang lain.88 

c. Undang-undang tentang Perkoperasian  
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 Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama 

ada seiring dengan keberadaan koperasi. Pada tahun 1958 kebijakan 

tentang perkoperasian diatur dalam UU No.79 tahun 1958. UU No. 79 

tahun 1958 bertitel tentang perkumpulan perkoperasian lalu pada 

tahun 1965 kebijakan tentang perkoperasian di perbaharui dengan 

lahirnya UU No.14 tahun 1965 dengan title undang-undang tentang 

perkoperasian. Pada tahun 1992 kembali dilakukan perubahan 

mengenai UU perkoperasian tepatnya UU No. 25 tahun 1992, 

kemudian di tahun 2012 perubahan UU koperasi di Indonesia.89 

Lahirnya UU No. 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian banyak 

menimbulkan pro-kontra, sebab banyak hal berbeda yang coba 

ditampilkan dalam rangka memperkuat koperasi Indonesia. Hingga 

saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi 

keabsahan Baitul mal wattamwil adalah koperasi. Hal ini berarti 

kelembagaan Baitul mal wattamwil tunduk pada Undang-Undang 

Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan 

Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).90 

3. Tujuan, dan Manfaat Baitul Maal Wat Tamwil  

a. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil 

                                                             
89

Elfa Murdiana,”Menggagas Payung Hukum Baitul Mal Wat Tamwil  Sebagai Koperasi 

Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendem” Jurnal Penelitian, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, h. 

281.  
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 yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Baitul Maal 

Wat Tamwil berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. 

Sehingga, dengan menjadi anggota Baitul mal wattamil, masyarakat 

dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-

usahanya.91  

Adapun menurut pendapat lain mengenai tujuan Baitul Maal Wat 

Tamwil yaitu: 

1). Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya 

dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui 

sistem syariah. 

2). Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha 

mikro, kecil, menegah khususnya dan ekonomi Indonesia pada 

umumnya.
92

 

 

Adapun menurut pendapat lain mengenai tujuan Baitul Maal Wat 

Tamwil yaitu: 

1). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama 

masyarakat golongan ekonomi lemah yang umumnya berada di 

daerah perdesaan. 

2). Menambah lapangan kerja terutama di daerah kecamatan 

sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 

3). Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju 

kualitas hidup yang memadai.
93
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Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi Baitul 

mal wattamwil bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan 

laba saja, tetapi lebih berorentasi pada pendistribusian yang merata, adil 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

b. Manfaat Baitul Mal Wattamwil  

 Adapun Manfaat dari  Baitul Mal Wattamwil  antara lain yaitu : 

1) Mengidentifkasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampun potensi ekonomi 

anggota, kelompok anggota muamalat (Poksuma) dan daerah 

kerjanya. 

2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Poksuma menjadi lebih 

profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam 

menghadapi persaingan global. 

3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan anggota 

4) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara lain 

sebagai shohibul maal dengan du’afa sebagai mudhorib, terutama 

untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah 

dan lain- lain. 

5) Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara 

pemilik dana (shohibul maal), baik sebagai pemodal maupun 

penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) untuk 

pengembangan usaha produktif.
94

 

 

Adapun pendapat lain dari Manfaat Baitul Mal Wattamwil antara 

lain yaitu :   

1) Menghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di 

Baitul Mal Wattamwil, uang tersebut dapat ditingkatkan 

utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki 

dana lebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan modal). 

2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat 

pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. 

3) Sumber pendapatan, Baitul Mal Wattamwil dapat menciptakan 

lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawaian.  
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4) Pemberi informasi kepada masyarakat mengenai 

resikokeuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat 

memebrikan pembiayaan bagi hasil usaha kecil, mikro, menengah, 

dan juga koperasi dengan kelebihan tidak memberatkan bagi 

UMKM tersebut.95 

 

Adapun manfaat Baitul mal wattamwil di Masyarakat yaitu :  

1) Meningkat kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola 

menjadi lebih profesional. 

2) Mengorganisasi dan mobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki 

oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan 

di luar porganisasi untuk kepentingan rakyat banyak. 

3) Mengembangkan kesempatan anggota dalam mencapai kerja. 

4) Mengukukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar 

produkproduk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas 

lembagalembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.96 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya Baitul Mal 

Wattamwil banyak sekali memberikan manfaat bagi anggota khusnya dan 

masyarakat pada umunya, yang mana Baitul Mal Wattamwil sangat 

mebantu anggota nya dalam bentuk finasial bahakan membantu dalam 

bentuk Sumber Daya Manusia anggota, pengurus dan pengelola. 

4. Pelaksanaan Pembiayaan Di Baitul Mal Wattamwil 

a. Pembiayaan 

Pengertian pembiaayan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

keputusan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah No. 91 

tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya pembiayaan adalah 

kegiataan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama 

permodalan antara pihak koperasi dengan anggota, yang mana 
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mewajibkan penerima pembiayaan itu wajib untuk melunasi pokok 

pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad 

disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari suatu 

pendapatan atau laba dari kegiataan yang dibiayai atau pengunaan 

dana tersebut.97 

Pembiayaan disebut juga dengan kredit di lembaga keuangan 

konvensional, pada dasarnya sebuah kesepakatan antara lembaga 

keuangan dengan nasabahnya yang memerlukan dana untuk 

membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.98 

Menurut Ahmad Muliadi, pembiayaan adalah perbuatan untuk 

membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan. Pembiayaan 

adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dari usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 

lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 

memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.99 

Terkait pasal 1 ayat 25 di dalam undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau 

tagihan yang di persamakan dengan itu berupa: 
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98

Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
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1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 

2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk Ijarah mutanhiya bit tamlik. 

3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 

istishna. 

4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard. 

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk 

transaksi multi jasa berdaskan persetujuan atau kesepakatan 

antara Bank Syaraiah dan UUS (Unit Usaha Syariah), dan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau pihak yang diberi 

fasilitas dana untuk mengmbalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan dan bagi 

hasil.100 

 

Undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan 

bukan bersifat uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang 

hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditemukan.101 Pembiayaan 

secara ekonomi dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu 

tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.102 Yang mana pembiyaan 

yaitu suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk 

mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri 

maupun lembaga.103 

b. Pembagian Pembiayaan  

  Pembiayan menurut sifat pengunanya, pembiayaan dapat dibagi 

menjadi dua hal berikut:104 
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Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 30-31.  
102

Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, Islamic Financial Management, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2008). h. 2. 
103

Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: YKPN, 2005). h. 7.  
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1).  Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, 

yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun 

investasi. 

2). Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan kosumsi, yang akan habis digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan. 

c. Tujuan Pembiayaan  

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan 

Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan 

Syariah terkait yakni :105 

1. Pemilik  

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan 

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada lembaga 

keuangan tersebut. 

2. Pegawai  

  Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh 

kesejahteran dari lembaga keuangan yang dikelolanya. 

3. Masyarakat  

Yang pertama sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana 

yang di investasikan akan di peroleh bagi hasil. Yang ke dua 

debitur yang bersangkutan para debitur dengan peyediaan baginya, 

mereka terbantu guna menjalankan usahnya (sector produktif) atau 

terbantu untuk pengadaan barang yang di inginkan (pembiayaan 

kosumtif). Yang ke tiga masyarakat umumnya atau konsumen, 

mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkanya. 

4. Pemerintah  

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembagunan negara yang mana diperoleh pajak dari 

lembag keuangan. 

5. Bank atau lembaga keuangan 
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Bagi lembaga keuangan yang bersangkutan, hasil dari penyaluran 

pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan 

mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan 

usahanya, sehingga semain banyak masyarakat yang dapat di 

layaninya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya lembaga 

keuangan bukan hanya mampu membantu perekonomian anggota saja 

akan tetapi mampu membantu perekonomian negara. 

d. Jenis-Jenis Pembiayaan   

1) Dilihat dari segi kegunaanya 

 

a). Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang biasanya biasa 

digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek 

atau pabrik baru dimana masa pemakaianya untuk satu periode 

yang lebih lama. 

b). Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan 

untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, 

biasa digunkaan untuk mebeli bahan baku, membayar gaji 

karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahan 

pembiayaan investasi yang sudah ada.106 

 

2). Dilihat dari segi jangka waktu 

a). Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka 

waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 

b). Pembiayaan jangka menengah antara satu tahun sampai tiga 

tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, 

beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah 

sebagai pembiayaan jangka panjang. 

c). Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa 

pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun sampai 

lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi 

jangka panjang.107 

3). Dilihat dari segi jaminan 

 

a). Pembiayaan dengan Jaminan, merupakan pembiayaan yang 

diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa 
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barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya barang yang 

dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon 

debitur. 

b). Pembiayaan tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini 

diberikan dengan cara melihat prospek usaha, serta loyalitas 

sicalon debitur selama hubungan dengan bank yang 

bersangkutan.108 

 

4). fungsi dan Manfaat pembiayaan  

 

a). Pemberian suatu pembiayaan mempunyai fungsi tertentu 

Adapun fungsi pembiayaan yaitu:  

(1). Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang 

tidak memberatkan debitur.  

(2). Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank 

konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. 

(3). Membantu mensyaratkan ekonomi lemah yang selalu 

dipermainkan oleh renternir dengan mambanntu melalui 

pendanaan untuk usaha yang dilakukan. 

(4). Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk 

pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

 

b). Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut: 

(1). Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah  

Manfaat yang didapat oleh lembaga keuangan syariah yaitu 

memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga 

dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. 

Dengan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan 

meningkatkan ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi 

antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah. 

  

(2). Manfaat Debitur  

Adapun manfaat yang didapat debitur adalah debitur tidak 

akan dituntut untuk pengembalian pinjaman dengan 

sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan debitur juga 

tidak dibebani oleh sejumlah bunga, namun akan 

memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.109 
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e. Produk-Produk Pembiayaan 

1). Pembiayaan Modal Kerja  

a). Bagi hasil 

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk 

membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan 

sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak 

pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan 

manfaat dari pembagian resiko yang adil.110 Kemudian 

pembiayan yang berperinsif bagi hasil terdiri dari dua yaitu: 

(1) Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharab, berarti memukul 

atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 

tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya 

dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah transaksi 

penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada 

pengelola dana (mudharib), untuk melakukan kegiatan 

usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil 

usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya.111 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-
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124-125. 
111

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), 
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MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah, 

memutuskan menetapkan fatwa tentang pembiayaan 

mudharabah (qiradh).112 

(2) Musyarakah  

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang 

berserikat dalam hal modal dan keuntungan.113 Pada 

koperasi syariah, Musyarakah adalah suatu bentuk kerja 

sama antara Baitul Mal Wattamwil dengan para anggotanya. 

Baik Baitul Mal Wattamwil maupun anggotanya masing-

masing menyetorkan sebagaian modal usaha. Baitul Mal 

Wattamwil pembiayaan Musyarakah digunakan Baitul Mal 

Wattamwil untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian 

kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan 

usaha atau proyek yang disepakati.114 

b). Pembiayaan Investasi  

(1). Akad Pola Sewa 

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli 

adalah transaksi berpola sewa atau Ijarah. Ijarah, isilah 

Ijarah lebih sering dikenal dengan sistem sewa, jasa, atau 

imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu 

manfaat dengan imbalan jasa. 

(a). Pembiayaan Ijarah  

                                                             
112
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Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti 

memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid 

Sabiq, Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mrngsmbil 

manfaat dengan jalan penggantian.115 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional 

No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-

muntahiyah bi at-tamlik, yang dimaksud dengan sewa 

beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi 

pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, 

kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.116 

c). Jual Beli 

Jual beli (buyu’, jamak dari bai’) atau perdagangan atau 

perniagaan atau trading, secara terminology Fikih Islam berarti 

tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela) atau 

memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang 

diizinkan.117 

Adapun landasan hukum jual beli dibolehkan di dalam 

Syariah Islam Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT 

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 
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 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), h. 

25. 



56 
 

 
 

                       

                    

           

Artinya: 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.118 

(1)  Murabhahah 

Menurut Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 

Murabahah yaitu bahwa dalam rangka membantu 

masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan 

kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu 

memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, 

yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 

harga yang lebih sebagai laba.119 

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5 

menyatakan bahwa murabahah akad jual beli barang dengan 

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan 
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yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan bahwa 

biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.120 

 (2). Pembiayaan Istishna 

Bai’istishna yaitu akad jual beli, dimana bank 

memesan barang terlebih dahulu yang diinginkan 

sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang 

akan dipesan, dan dengan margin yang disepakati 

bersama dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan 

apakah dimuka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.121 

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk 

membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan 

pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli 

kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen 

kecil juga dapat  

juga dipenuhi dengan akad istishna’. Dalam hal ini 

bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi 

sebagai modal istisna’ yang ditukar dengan komoditas 

mereka untuk dipasarkan kembali.122 

f. Ciri-Ciri Pembiayaan Syariah 

Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri pembiayaan syariah, 

yaitu:  

1). Bebas bunga (interest free)  

                                                             
120

Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: 

Salemba 4, 2009), h. 180. 
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Islam tidak membenarkan adanya bunga di dalam Islam sendiri 

bunga disebut dengan riba. Riba menurut Bahasa adalah az-ziyadah 

yang berarti kelebihan atau tambahan, riba juga berarti an-nama yang 

berarti tumbuh atau berkembang.
123

 

Terdapat pada QS. Al- Baqarah:275 

                   

                          

                            

                         

      

Artinya: 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 dahul. (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 

kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.
124

 

 

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang nafkah atau sedekah dalam 

berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran bekerja 

dan meraih apa yang dinafkahkan, karena bagaimana mungkin dapat 

memberi, kalau anda tidak memiliki, ada cara perolehan harta yang 

dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah. 
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Sedekah adalah pemberian tulus dari yang mampu kepada yang butuh 

tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil 

kelebihan di atas modal dari yang dibutuhkan dengan mengekplotasi 

kebutuhanya.
125

 

2). Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini 

berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan 

berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan 

diperoleh di atas bunga kredit. Penggunaan kata pinjam-meminjam 

dalam perbankan syariah kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, 

yaitu:  

a). Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam 

Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh lembaga 

keuangan syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, 

sewa, dan sebagainya.  

b). Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad 

komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak 

boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok 

pinjamannya.126 

 

3) Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Ta’ zir 

menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga 

di artikan dengan Ar-Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan 

mencegah.
127
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya lembaga keuangan 

Syariah sangat tidak membenarkan adanya penambahan pinjaman atas 

pinjaman awal, atau lebih dikenal dengan istilah bunga.  

 

C. Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi dan Pembiayaan di Baitul 

Mal Wattamwil Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

1. Prosedur Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal atau kerana, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu deapretmen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan yang seragam atas transaksi perusahan yang 

terjadi berulang-ulang.128 

Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul 

kepada anggota penguna dana memilih jenis usaha yang produktif, 

menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertangung 

jawab.129 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.130 Sedangkan menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro, Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Lembaga 
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Keuangan Mikro kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai 

dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.131 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah ialah kegiatan penyediaan 

dana berupa uang dan barang dari pihak Baitul Mal Wattamwil kepada 

nasabah sesuai. Kesepakatan bersama dengan waktu tertentu, yang 

mewajibkan pihak penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat 

pinjaman dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu yang 

telah disepakati bersama dengan imbalan dan bagi hasil sesuai dengan 

prinsip syariah yaitu prinsip musyarakah, mudharabah, dan ijarah atau 

sewa beli dalam ijarah muntahiya bittamlik. Sedangkan pada koperasi 

konvensional bersipat bunga. 

Aktivitas pembiayaan, lembaga keuangan syariah akan menjalankan 

dengan berbagai teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada 

tujuan dan aktifitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan 

syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh 

karena itu, masalah membayarkan bunga kepada kepada debitur atau 

pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang 

menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan 

konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan 

prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi 

bank berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan diperoleh melalui 

bunga. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah berupa 
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imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian 

pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.
132

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga 

 

Bagi Hasil Bunga 

1. Penentuan besarnya rasio, nisbah 

bagi hasil dibuat pada waktu 

akad dengan berpedoman pada 

kemungkinan untung rugi. 

1. Penentuan bunga dibuat pada 

waktu akad dengan asumsi harus 

selalu untung 

2. Besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan jumlah keuntungan 

yang diperoleh 

2. Besarnya persentase berdasarkan 

pada jumlah uang (modal) yang 

dipinjamkan 

3. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha merugi, 

kerugian ditanggung bersama 

kedua belah pihak. 

3. Pembayaran bunga tetap 

seperti yang dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah proyek 

yang dijalankan oleh pihak 

nasabah untung atau rugi. 

4. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah pendapatan 

4. Jumlah pembayaran bunga 

tidak meningkat sekalipun 

jumlah keuntungan berlipat 

atau keadaan ekonomi sedang 

“booming”. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan perbedaan antara 

lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dalam 

meperoleh keuntungan, dan dalam memberikan pembiayan lembaga 

keuangan syariah memiliki prosedur. 

a. Proses Analisis Prosedur Pembiayaan  

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi 

pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) 
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pembiayaan ini untuk:133 

1) Menilai kelayakan calon peminjam 

2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan 

3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumusakan dan disepakati oleh 

pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan 

pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan. 

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan 

oleh para pengelola bank syari’ah yaitu: 

1) Pendekatan jaminan artinya bank dalam memberikan pembiayaan 

selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang 

dimiliki oleh peminjam. 

2) Pendekatan karakter artinya bank mencermati secara sungguh-

sungguh terkait dengan karakter nasabah. 

3) Pendekatan Kemampuan Pelunasan artinya bank menganalisis 

kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang 

telah diambil. 

4) Pendekatan dengan Studi Kelayakan artinya bank memperhatikan 

kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.134 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya di dalam 

Baitul mal wattamwil sebelum calon nasabah mendapatkan pembiayaan 

dari Baitul mal wattamwil pihak Baitul mal wattamwil harus benar-benar 

memperhatikan kelayakan kepada calon nasabah. 

b. Prinsip kelayakan pemberian pembiayaan  

Analisis untuk pembiayaan hal yang sangat penting untuk 

merealisasi pembiayaan. Analisis dilakukan oleh apparat khusus pada 

dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi 
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prinsif Syariah atau tidak yaitu meliputi: 

1). Menilai kelayakan calon usaha peminjam 

2). Meminimalisir atau menekan resiko akibat tidak terbayar 

nya pembiayaan. 

3). Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.135 

 Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada calon 

nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sering 

dikenal dengan Prinsip-prinsip analisis pemberian pembiayaan 

mengacu pada prinsip 5C+1S yaitu: 

1)  Prinsip pemberian pembiayaan dengan asas 5C dan 1S dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a) Character (karakter), menggambarkan watak dan 

kepribadian calon debitur. Bank perlu melakukan analisis 

terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk 

mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan 

unutk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya 

sampai dengan lunas. 

b) Capacity (kapasitas), analisis terhadap capacity ini 

ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur 

dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu 

kredit. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan 

calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon 

debitur sangat penting karena merupakan sumber utama 

pembayaran kembali kredit yang diberikan oleh bank. 

Semakin baik kemampuan keuangan calon debitur, maka 

akan semakin baik kemungkinan kualitas kreditnya, 

artinya dapat dipastikan bahwa kredit tersebut dapat 

dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. 

c) Capital (modal), capital atau modal yang perlu disertakan 

dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih 

mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki 

oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang 
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diikutsertakan dalam proyek yang  dibiayai oleh calon 

debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon 

debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan 

keseriusan calon debitur dalam pengajuan kredit. 

d) Collateral (jaminan), merupakan jaminan/agunan yang 

diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diberikan. 

Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya 

apabila debitur tersebut tidak dapat membayar 

angsurannya dan termasuk dalam kredit macet, maka bank 

dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil 

penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran 

kedua. 

e) Condition Of Economy, merupakan analisis terhadap 

kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan 

sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi 

ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan 

berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan 

datang. 

f) Syariah adalah penilaian ini dilakukan untuk menegaskan 

bahwa usaha yang akan dibiayai ialah benar-benar usaha 

yang tidak melangar Syariah sesuai dengan hukum 

Islam.136 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya apabila 

calon nasabah ingin mengajukan pembiyaan harus benar-benar memiliki 

prinsip-prinsip uraian di atas, agar pihak Baitul mal wattamwil dapat 

mempertimbangkan pembiayaan yang akan di ajukan oleh calon nasabah. 

c. Tujuan Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan 

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah 

memperoleh keyakinan apakah customer punya kemauan dan 

kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik kemampuan 

dia dalam hal pembayaran, sesuai dengan kesepakatan diawal dengan 
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lembaga keuangan. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer, 

ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang 

dipinjamkan kepada customer, oleh karena itu keadaan dan 

perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus mulai saat 

pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.137 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya sebelum 

lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah terlebih 

dahulu pihak lembaga keuangan menilai kelayakan calon nasabah atas 

pemberian pembiyaan. 

d. Tahap keputusan pembiayaan 

Tahap keputusan pembiayaan pihak lembaga keuangan melalui 

pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau 

pimpinan lembaga tersebut dapat memutuskan apakah pembiayaan 

tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Jika tidak, maka 

permohonan tersebut harus segera ditolak. Penolak bisanya secara 

tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun 

cukup jelas. Andaikan permohonan dikabulkan, maka segera 

dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan. Biasanya disertai 

beberapa persyartan tertentu. Adapun syarat tersebut berisi: 

1) Nama dan alamat perusahan 

2) Nama pemilik 

3) Jenis pembiayaan yang dipilih 

4) Tujuan penggunaanya 

5) Tempo atau jangka waktu 

6) Cari penarikan  
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7) Cara pengambilan 

8) Margin 

9) Masa tenggang 

10) Jaminan yang diberikan serta nilainya 

11) Pengikat jaminan dan syarat lainya. 

 

Diakhir surat tersebut dicantumkan penandatanganan, nama 

jelas, dilengakapi dengan tempat dan tanggal penandatanganan. 

Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat bank atau komite khusus 

yang diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus 

seseorang belum tentu sama dengan yang lainya, tergantung tingkat 

jabatan kedudukan dan pangkatnya.
138

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya apabila 

nasabah telah melakukan prosedur pembiayaan, apabila nasabah telah 

memenuhi persyartan untuk menerima pembiayaan maka nasabah akan 

langsung menerima pembiayaan oleh lembaga keuangan, kemudian 

apabila nasabah belum memenuhi persyartan maka akan menerima 

penolakan oleh lembaga keuangan 

 

e. Agunan atau Pengikat Jaminan  

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam 

pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai 

suatu jaminan tambahan yang diserahkan. Nasabah debitur kepada 

bank (kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pasal 1 angka 26 
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UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan. 

Agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan 

kepada bank syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah 

penerima fasilitas. Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan 

agunan sebagai jaminan tambahan. Menurut Wangsawidjaja jika ada 

jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok.
139

   

f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah  

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang 

dipergunakan di kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-

langkah yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengatasi pembiayaan 

bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip 

syariah dilakukan antara lain melalui:
140

 

1). Penjadwalan kembali ( rescheduling ) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk 

perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang 

memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan 

disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. 

2). Persyaratan Kembali (reconditioning)  

Persyaratan kembali (resconditioning), yaitu perubahan 

sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 

                                                             
139

 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h . 285 
140

Ibid….,  h. 448  



69 
 

 
 

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain 

meliputi: 

a). Perubahan jadwal pendaftaran 

b). Perubahan jumlah angsuran 

c). Perubahan jangka waktu 

d). Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah 

e). Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan 

mudharabah atau musyarakah 

f). Pemberian potongan  

3). Penataan Kembali (restructuring)  

  Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan, persyaratan 

pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.   

b) Konversi akan pembiayaan. 

c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah 

Berjangka Waktu Menengah. 

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal 

Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai degan 

rescheduling atau resconditioning. 

 

Berdasarkan kutipan di atas lembaga keuangan syariah memberikan 

keringanan jumlah angsuran disertai kelongaran jadwal dalam pelunasan 

pembiayaan.  

 

 

2. Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal atau kerana, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam suatu deapretmen atau lebih yang 
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dibuat untuk menjamin penanganan yang seragam atas transaksi 

perusahan yang terjadi berulang-ulang.141 

 Menurut Judiseno kredit berasal dari kata credere yang artinya 

“kepercayaan” orang yang mendapat kredit adalah orang yang menerima 

kepercayaan dari pihak creditor, tentunya setelah dilakukan penilaian atas 

kemampuan dan niat baiknya.142 

Kredit dalam arti ekonomi adalah sesuatu penunda bayaran. Menurut 

undang- undang republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang pokok 

pokok perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa: 

“Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga.”143 

 

 Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pemberian kredit di koperasi sebelum pihak memberikan pemberian 

kredit terdapat adanya prosedur. Prosedur pemberian kredit maksudnya 

adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan 

untuk diberikan, tujuanya adalah agar mempermudah lembaga keuangan 

dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. 
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Menurut Firdaus dan Ariyanti prosedur pemberian kredit adalah 

sebagai berikut :144 

a. Permohonan Kredit 

Permohonan fasilitas kredit mencakup : 

a) Permohonan pengajuan kredit 

b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan 

c) Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang 

telah berakhir jangka waktunya 

d) Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas 

kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan, 

perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain 

sebagainya. 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan bahwasanya di dalam 

koperasi sebelum calon nasabah menerima pemberian kredit harus adanya 

proses-proses atau prosedur yang harus dilewati oleh pihak calon nasabah 

pemberian kredit kepada pihak koperasi sebelum benar-benar dinyatakan 

layak mendapatkan pemberian kredit oleh pihak koperasi. 

Adapun Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari: 

1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditanda-tangani secara 

lengkap dan sah 

2) Daftar isian yang disediakan oleh bank atau bukan bank yang 

secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah 

3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas 

kredit. 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan bahwasanya di dalam 

lembaga keuangan harus benar-benar pihak pemohon mengajukan 

pemberian kredit berdarkan diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. 

Adapun Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat 

dalam register khusus yang disediakan. 
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b. Analisis atau Penilaian Kredit 

Berdasarkan prinsip lembaga keuangan yang dimaksud dengan 

penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 

a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 
b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit 

yang diajukan nasabah, baik data intern bank atau bukan bank 

maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank 

atau bukan bank dan pemeriksaan pada daftar-daftar kredit macet 

c) Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban 

mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi 

lainnya yang diperoleh 

d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang 

telah dilakukan survey kepada pihak calon nasabah 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat di simpulkan bahwasanya di dalam 

lembaga keuangan sebelum pihak lembaga keuangan memberikan 

pemberikan kredit harus benar-benar meperhatikan kelayakan pihak 

nasabah. 

c. Keputusan Kredit 

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan 

wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, 

menyetujui atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada 

pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus 

memperhatikan penilaian pemeriksaan kredit dan analisis kredit. 

Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh 

pejabat pengambil keputusan harus secara tertulis.145 

Adapun Urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai 

berikut: 

1) Permohonan kredit 
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Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan 

kredit antara lain: 

a) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir 

permohonan pinjaman yang telah tersedia 

b) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon 

dalam pengisian formulir 

c) Proses permohonan diteruskan untuk diproses 

 

2) Evaluasi atau Analisis Kredit 

 

a) Adapun fungsi utama dari evaluasi atau analisis adalah untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan 

oleh calon nasabah dan memiliki kondisi serta kemampuan 

peminjaman untuk melunasi pinjaman tersebut, adpun 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi 

pinjaman adalah sebagai berikut. Melakukan interview pada 

calon nasabah tujuan dari interview ini ialah:  

(1) Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari 

calon peminjam 

(2) Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit 

menguasai kegiatan usahanya 

(3) Mengetahui sebesar mana jaminan yang ada pada calon 

penerima kredit 

(4) Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang 

diterima. 

(5) Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar 

belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.146 

 

Berdasarkan dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

lembaga keuangan harus benar-benar teliti dalam memberikan pinjaman 

harus benar-benar mmperhatikan meskipun latar belakang nasabah pun 
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harus diteliti. 

b) Melaksanakan survey 

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari 

berbagai pihak tentang: 

(1) Kondisi calon peminjam hubungan dengan pemberi 

kredit dan kondisinya sampai saat ini. 

(2) Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga 

(3) Melakukan peninjauan ke tempat usaha.147 

 

Hal ini dilakukan apabila sifat dari calon nasabah, jenis usaha calon 

nasabah benar- benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh 

mana perkembangannya. 

d. Keputusan Pinjaman 

1) Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari 

pengurus bank atau bukan bank 

2) Manajer simpan-pinjam dalam mengambil keputusan 

mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut: 

a) Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman. 

b) Informasi   lain yamg   diperoleh   dari   sumber lain 

sepanjang menyangkut calon peminjam 

3) Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang 

memuat: 

a) Jumlah pinjaman yang di setujui 

b) Penggunaan pinjaman 

c) Besarnya bunga pinjaman 

d) Tanggal jatuh tempo pinjaman 

e) Jaminan pinjaman 

f) Setiap keputusan yang diambil harus ditanda-tangani   

manager simpan pinjam bank atau bukan bank yang 

bersangkutan.148 

 

Berdasarkan kutipan di atas apabila calon penerima pemberian kredit 

sudah melaui proses survey kemudian tidak langsung mendapatkan 

pinjaman akan tetapi harus melalui proses keputusan pinjaman dari 

pengurus lembaga keuangan. 
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e. Perjanjian Pinjaman 

Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini : 

 

1) Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan 

sebelum kredit dicairkan 

2) Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah 

adanya keputusan pinjaman dari hasil evaluasi 

3) Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat 

perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak 

4) Surat perjanjian yang asli harus disimpan 

5) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan 

6) Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.149 

 

Berdasarkan kutipan di atas apabila calon penerima pemberian kredit 

sudah melaui proses keputusan pinjaman dari pengurus lembaga keuangan, 

kemudian melalui tahap perjanjian suatu pinjaman, yang mana saling 

menguntungkan untuk pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan. 

f. Jaminan Pemberian Kredit 

Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia 

ditemukan dalam Pasal 1131 KHUPer dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 

10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan 

tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan 

jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengam 

masalah utang piutang. Sehingga, Jaminan dapat didefinisikan sebagai 

suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur 

memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan 

utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu 
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yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.
150

 

g. Pencairan pinjaman 

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-

ketentuan dipenuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani 

kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut.151 

Berdasarkan kutipan di atas apabila calon penerima pemberian kredit 

sudah melaui proses tahap perjanjian suatu pinjaman, dan telat di setujui 

oleh pihak lembaga keuangan, maka calon nasabah berhak menerima 

pemberian kredit oleh pihak lembaga keuangan. 

h. Penyelesaian kredit macet  

Lembaga keuangan dalam melakukan pinjaman kredit pasti sudah 

melakukan analisis atau penyelidikan terhadap calon debitur. Tetapi 

dalam perjalanannya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, 

seperti pinjaman macet. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan yang 

terjadi, kesalahan dari pihak lembaga dan dai peminjamn atau debitur. 

Jika dari lembaga biasanya adanya kesalahan dalam analisis atau 

kurang teliti. Dan dari pihak debitur yang biasanya ada unsur 

kesengajaan dan tidak disengaja. Yang disengaja biasanya tidak ada 

kemauan si debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Dan yang 

tidak disengaja biasanya adanya musibah, seperti kebakaran atau 

bercana alam lainnya. 
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Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk 

menyelamatkan pinjaman kredit macet, sebagai berikut :
152

 

1) Penjadwalan ulang (rescheduling) 

Biasanya pihak lembaga akan melakukan perpanjangan 

jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. 

Jika perpanjangan jangka waktu kredit itu contohnya jangka 

waktu nya 6 bulan, lalu diperpanjang menjadi 1 tahun. Jika jangka 

waktu angsuran nya contohnya angsuran yang diberika 36 kali, 

diperpanjang jadi 48 kali. 

 

2) Diperbaiki (reconditioning) 

 

Dilakukan dengan mengubah beberapa persyaratan yang ada 

seperti : 

a) Bunga dijadikan utang pokok. 

b) Penurunan suku bunga. 

c) Pembebasan bunga/bagi hasil, hanya membayar pokok nya 

saja. 

 

3) Restructuring 

 

Dengan menambah jumlah dana pinjaman kredit supaya 

dapat membantu si peminjam. 

 

4) Penyitaan jaminan 

 

Langkah terkhir yang akan di ambil oleh lembaga adalah 

penyitaan jaminan jika memang si peminjam benar-benar tidak 

dapat membayar semua hutang nya. Dan jaminan tersebut 

menjadi pihak lembaga dan bisa di jual untuk menggantikan dana 

yang di pinjam. 

 

Berdasarkan kutipan di atas apabila anggota dalam melakukan 

pinjaman kredit mengalami pinjaman macet maka lembaga keuangan 

melakukan suatu tindakan dalam menangani pinjaman kredit macet. 

3. Prosedur Pemberian Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
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 Kredit dalam perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa Islam 

melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa 

Islam melarang perkreditan sebab sistem perekonomian modern tidak 

akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.
153

 

Islam mengakui kredit kosumsi untuk memenuhi kebutuhan 

minimum yang mutlak diperlakukan, yakni pada dasarnya adalah bersifat 

fosiolosik, namun standarisasi basic fosio logic manusia yang relatif pada 

masing-masing segmen kehidupan masyarakat, menimbulkan 

kecenderungan manusia untuk bersikap imitatif dan berlaku over acting. 

Suatu negara Islam ada anggapan bahwa kredit kosumtif semata-mata 

akan diambil untuk memenuhi kebutuhan sesuguhnya, karena itu bila si 

peminjam benar-benar dalam kesulitan, pelunasan dapat ditunda, bahkan 

dalam keadaan luar biasa pengurangan hutang sangat di anjurkan.
154

 

Tetapi Islam menganjurkan untuk menerima pembayaran sukarela yang 

berlebih dari sejumlah pokok pinjaman, karena itu bukan bunga.
155

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwasanya 

pemberian kredit dalam perspektif ekonomi Islam sebelum pihak 

memberikan pemberian kredit atau dalam Islam pembiayaan terdapat 

adanya prosedur. Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-

tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk 
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diberikan, tujuanya adalah agar mempermudah lembaga keuangan dalam 

menilai kelayakan suatu permohonan kredit atau pembiayaan. 

a. Prosedur pemberian kredit dalam Islam 

Setiap pejabat lembaga keuangan yang berhubungan dengan 

pemberian kredit atau pembiayaan harus menempuh prosedur 

pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan 

pembiayaan, proses administrasi serta prosedur pengawasan 

pembiayaan. 

1) Proses Pembiayaan 

Proses dasar pembiayaan adalah seperti tergambar dibawah ini, 

yang meliputi aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, 

penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen 

pembiayaan, realisasi pembiayaan, pembinaan dan pengawasan 

serta penyelesaian pembiayaan bermasalah.
156

 

2) Prosedur Analisis 

(a) Berkas dan pencatatan 

(b) Data pokok dan Analisa pendahuluan 

(c) realisasi pembelian, produksi dan penjualan 

(d) rencana pembelian, produksi dan penjualan 

(e) jaminan  

(f) laporan keuangan 

(g) data kualitatif dan calon debitur 

 

3) Penelitian data  
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4) Penelitian atas realisasi usaha 

5) Penelitian atas rencana usaha 

6) Penelitian dan penelian barang jaminan 

7) Laporan keuangan dan penelitianya 

b. Keputusan Permohonan Pembiayaan 

1). Bahan pertimbangan pengambilan keputusan wewenang 

pengambilan keputusan.
157

 

c. Penyidikan dan Analisis Kredit 

1) Yang dimaksud dengan pemohon (investasi) kredit adalah pekerja 

yang meliputi: 

(a) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur 

(b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 

kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data 

ekstern  

(c) Pemekriksaan atau penyedikan atas kebenaran dan 

kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan 

informasi lainya yang diperoleh 

(d) Penyusunan laporan seperlunya megenai hasil penyidikan 

yang telah dilaksanakan. 

 

2) Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang 

meliputi: 

(a) mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 

aspek 

(b) menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 

penguraian dan kesimpulan serta penyajian-penyajian 

alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 
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(c) Setiap permohonan kredit harus diadakan penyidik dan 

analisis mengunakan analisis, Character, Capacity, Capital, 

Collateral, Condition Of Economy. 

(d) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang 

berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan 

analisis dilakukan untuk kredit analisis.
158

 

 

d. Pedoman Memorandum Pembiayaan 

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal 

yang berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan 

memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam 

pengajuan pembiayaan. Secara garis besar memorandum 

pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:
159

 

1) Tujuan pembiayaan 

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas 

sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji 

dapat dicapai. 

2) Latar belakang calon nasabah 

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah     

yang penting untuk keperluan analisis. 

3) Kondisi usaha 

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha   

yang dijalankan nasabah. 

4) Analisis keuangan calon nasabah 

Analisi keuangan ditujukan untuk mencermati laporan 

keterangan perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba-rugi 

sampai pada arus kas. 

5) Analisis jaminan (agunan) 

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminkan        

nasabah harus memperhatikan hal-hal tersebut: marketability 

dan nilai agunan, ciri khusus dari barang agunan, cover asuransi 

yang memadai dari barang agunan baik dari segi jenis rsiko, 

nilai penutupan maupun bonafiditas perusahan asuransi. 

6). Analisis resiko pembiayaan  

Pada analisis resiko pembiayaan, diperlukan penjabaran 

mengenai kemungkinan jenis dan tingkat reiko yang dapat 

terjadi pada usaha nasabah sejauh mana resiko tersebut dapat 
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membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang 

diberikan oleh bank. 

7). Kesimpulan dan rekomendasi 

Kesimpulan dari seluruh analisis harus bersifat ringkas dan jelas 

serta memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang di usulkan 

untuk ditempuh oleh bank.
160

 

 

Berdasarkan kutipan di atas prosedur pemberian kredit dalam 

perspektif ekonomi Islam sebelum nasabah menerima pembiayaan 

terlebih dahulu melakukan prosedur yang telah di tetapkan dalam 

pemberian kredit atau pembiayaan. 

e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah  

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang 

dipergunakan di kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan 

langkah-langkah yang dilakukan lembaga keuangan dalam mengatasi 

pembiayaan bermasalah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah 

berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:
161

 

1). Penjadwalan kembali ( rescheduling ) 

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 

pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak 

termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo 

serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan 

kemampuan membayar. 

2). Persyaratan Kembali (reconditioning)  
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Persyaratan kembali (resconditioning), yaitu perubahan 

sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa 

pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, 

antara lain meliputi: 

a). Perubahan jadwal pendaftaran 

b). Perubahan jumlah angsuran 

c). Perubahan jangka waktu 

d). Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau 

musyarakah 

e). Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah 

atau musyarakah 

f). Pemberian potongan  

3). Penataan Kembali (restructuring)  

  Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan, 

persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi: 

a)  Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.   

b)  Konversi akan pembiayaan. 

c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah 

Berjangka Waktu Menengah. 

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara     

pada perusahaan nasabah yang dapat disertai degan 

rescheduling atau resconditioning. 

 

Berdasarkan kutipan di atas lembaga keuangan sebelum  memberikan 

pinjaman kredit atau pembiayaan, apabila nasabah mengalami 

permasalahan dalam pelunasan maka lembaga keuangan memberikan 

keringanan jumlah angsuran disertai kelongaran jadwal dalam pelunasan  

pinjaman kredit atau pembiayaan kepada nasabah.  

 

D. Tinjauan Pustaka 
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Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian 

ini adalah : 

1. Dewi Agustia Ningsih “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit 

Pada Koperasi Syariah Dan Konvensional” Mengatakan bahwasanya dari 

hasil kesimpulan dari penulisan ini ialah Perbedaan mengenai koperasi 

syariah dan koperasi konvensional dilihat dari sudut pandang pengertian, 

dimana dalam koperasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, 

sedangkan dalam koperasi konvensional berdasarkan prinsip ekonomi.162 

2. Putri Ari Sandi “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit 

Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit” 

mengatakan bahwasanya dari berbagai analisis pada bab sebelumnya, 

maka disimpulkan bahwa beberapa prosedur pemberian kredit konsumtif 

yang digunakan KSP Tri Aji Mandiri Kediri telah mendukung teori 

aspek-aspek pengendalian manajemen kredit yang baik, keadaan tersebut 

dapat dilihat Pada pengendalian personel yang kompeten dan dipercaya 

pada KSP Tri Aji Mandiri Kediri beberapa dari sistem pemberian kredit 

dapat dikatakan telah mendukung manajemen kredit yang baik. Hal 

tersebut terlihat pada permohonan kredit, saat penarikan kredit dan pada 

saat pemantauan/monitoring kredit. Namun pada saat analisis kredit 

masih belum mendukung pengendalian manajemen kredit karena adanya 

                                                             
162

Dewi Agustiya Ningsih, “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi 

Syariah Dan Koperasi Konvensional”, Jurnal Penerapan Teori Dan Terapan Akutansi, Vol. 3. No. 

1 Januari 2018, h. 8.  
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tugas yang ganda antara petugas penilai taksiran jaminan dengan petugas 

analisis.163 

3. Muhamad “Sistem dan Prosedur Pemberian kredit pada KSP Sentosa”.  

Mengatakan bahwasanya Berdasarkan data yang telah dibahas dapat 

disimpulkan bahwa, sistem dan prosedur pemberian kredit di KSP 

Sentosa sudah mengikuti Standar Prosedur Pemberian Kredit di KSP 

Sentosa. Namun prosedur pemberian kredit di KSP Sentosa masih sangat 

sederhana sehingga terdapat kekurangan dalam langkah-langkah dan 

pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit dan tidak adanya 

perspektif Islam tentang kredit dalam penelitian tersebut terdapat 

kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur 

pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit di Ksp Sentosa menjadi 

lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit 

yang ditetapkan dengan kemudahan kendaran bermotor (BPKB) dan 

kartu identitas diri (KTP) dan bunga pinjaman yang rendah sehinga 

menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman dan juga hanya 

menyebutkan prosedur pemberian kreditnya saja.164 

4. Ika Menarianti “Klasifikasi Data Mining Dalam Menentukan Pemberian 

Kredit Bagi Nasabah Koperasi”. Mengatakan bahwasanya Dari hasil 

analisis komparasi dengan menggunakan cross validation, confusion 

matrix, ROC curve dan T-Test pada beberapa algoritma klasifikasi data 

mining dapat disimpulkan bahwa algoritma yang paling akurat adalah 

algoritma Logistic Regression. karena memiliki nilai akurasi tertinggi 

                                                             
163

Putri ari sandi, “Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif dalam upaya 

mendukung pengendalian manajemen kredit”, jurnal admidstrasi bisnis, Vol 21. No. 2 April 

2015,.h.8 
164

Muhammad Syafriansyah, “Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada KSP Sentosa”.  

Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Vol. 3 No. 1 Februari 2015, h. 83-93.   
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yaitu 87,41% dengan uji T-test paling dominan terhadap algortima 

lainnya, dengan nilai AUC paling tinggi yaitu 1.000. Algoritma Neural 

Network walaupun nilai AUC-nya kecil yaitu 0.565 tetapi setelah 

dilakukan uji T-Test, algoritma ini memiliki sifat yang dominan dengan 

nilai akurasi cukup tinggi yaitu 86,73% sehingga dapat disimpulkan 

bahwa algoritma ini cukup akurat.165 

5. Angga Pramudya Ramadhani “Analisis Profit Margin Pada Produk 

Pembiayaan Murabahah” Mengatakan  bahwasanya Prosedur pembiayaan 

yang dilakukan oleh Baitul Mal Wattamwil MMU telah dilakukan atau 

berbeda dengan lembaga syari’ah lain yang secara langsung dapat 

memberikan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan 

terlebih dahulu.kemudian perbedaan Baitul Mal Wattamwil MMU 

dengan lembaga keuangan lain ialah jika lembaga keuangan lain apabila 

melakukan akad murabahah maka mitra harus membayar uang muka 

pembiayaan akan tetapi Baitul Mal Wattamwil tidak membayar uang 

muka masih memberikan pembiayaan kepada mitra.166 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya maka adanya perbedaan yaitu 

sebagian Baitul Mal Wattamwil melakukan hal yang berbeda dalam menarik 

minat masyarakat untuk melakukan peminjaman yaitu dengan memberikan 

kemudahan dalam mengajukan pembiayaan misalnya, secara langsung dapat 

melakukan pembiayaan tanpa harus membuka rekening tabungan terlebih 

dahulu. Sedangkan Koperasi Konvensional untuk menarik minat masyarakat 

                                                             
165

 Ika Menarianti “Klasifikasi Data Mining Dalam Menentukan Pemberian Kredit Bagi 

Nasabah Koperasi”. Jurnal Ilmiah Tekno Sains, Vol. 1 No. 1 November 2015, h. 8. 
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untuk melakukan peminjaman kredit dengan cara membrikan bunga yang 

rendah. Selaian itu perbedaan lainya antara koperasi konvensional dan 

Syariah berada pada sudut pandang pengrtian, dimana koperasi Syariah 

brdasarkan prinsip-prinsip Islam sedangkan koperasi konvensional berdasrkan 

prinsip ekonomi.  

 Berdasarkan dari penlitian seblumnya maka adanya persamaan baik itu 

koperasi konvensional maupun Syariah. Yang mana sama sama memberikan 

kemudahan dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman kredit, kemudahan 

yang diberikan tersebut sesuai dengan ketentuan itu sendiri dari tidak harus 

menjadi anggota atau membuka tabungan rekening terdahulu dan memberikan 

bunga yang rendah. Kemudahan ini yang kemudian menjadi daya tarik 

koperasi, baik konvensional maupun syariah. 
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