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ABSTRAK  

 

Penulisan skripsi dilatarbelakangi atas adanya kemunculan 

kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengalami 

tantangan tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan pelaku 

dan pengusaha besar terutama di Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, perlu adanya mitra usaha yang 

dapat membantu dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha 

besar, terutama dalam hal permodalan, manajemen, dan 

pemberdayaan UKM. Koperasi Syariah Asyafiiyah Berkah Nasional 

salah satu mitra usaha yang memberikan permodalan bagi para 

pelaku UKM. 

Rumusan..masalah..dalam.penelitian.ini.adalah, 1. apakah 

koperasi syariah memiliki peran terhadap peningkatan usaha mikro 

2. Apakah koperasi syariah memiliki peran terhadap peningkatan 

usaha mikro dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi syariah 

sebagai layanan pemberi modal usaha guna mendukung 

perkembangan para pelaku UKM (usaha kecil mikro). Dan juga 

permasalahan saat ini semakin banyaknya perbankan yang 

menawarkan kredit mikro tanpa melihat pemberdayaan dan hanya 

memikirkan keuntungan sepihak. Adanya koperasi syariah 

diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat akan 

lembaga-lembaga keuangan tidak berizin yang banyak beredar di 

tengah masyarakat.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber 

data yang di dapatkan secara primer dan sekunder. Serta, teknik 

pengumpulan datanya melalui riset lapangan. Kemudian, dianalisa 

secara analis deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada koperasi 

syariah aktif yang ada di kabupaten Lampung Tengah yaitu koperasi 

syariah Asyafi’iyyah berkah nasional. Penelitian ini juga merupakan 

penelitian fieldresearch (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian 

yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan 

gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti terjun langsung 

kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas 
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yaitu mengenai peran Koperasi Syariah Berkah Nasional terhadap 

peningkatan UMKM di kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah.  

Hasil penelitian ini bahwa Koperasi Syariah Asyafi’iyyah Berkah 

Nasional memiliki peran dan beranalisis peran terhadap pelaku 

UMKM yang berada di Kota Gajah Lampung Tengah dengan hasil 

temuan 13 dari 15 Responden menyatakan kepuasan atas 

pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah Asyafi’iyyah 

Berkah Nasional. 13 responden yang menyatakan kepuasan terhadap 

koperasi syariah Asyafi’iyyah Berkah Nasional disebabkan karena 

pinjaman modal yang diberikan besar dan dengan syarat yang mudah 

sehingga dengan pinjaman modal yang cukup besar para umkm 

tersebut mampu menghasilkan pendapatan yang besar juga, tidak 

hanya itu ada beberapa umkm yang diberikan binaan dari koperasi 

syariah Asyafi’iyyah Berkah Nasional ini, hal tersebut ditujukan agar 

para umkm dapat berkembang lebih baik sesuai dengan visi misi 

koperasi syariah sendiri. Sedangkan untuk responden yang 

menyatakan ketidakpuasan atau biasa saja adalah mereka yang 

diberikan modal kecil, seperti umkm pedagang minuman Thai tea 

dengan pengajuan modal sebsar Rp 1000.000 pendapatan yang 

didapat setelah penambahan modal hanya mengalami kenaikan 

sebsar  Rp 50.000 dan pedagang nasi uduk dengan pengajuan modal 

Rp 2000.000 menalami kenaikan hanya sebsar Rp 50.000 dari 

sebelum pengajuan modal. Pembiayaan mudharabah salah satunya 

bertujuan untuk mengembangkan usaha UMKM. Untuk melihat 

apakah UMKM mengalami perkembangan perlu diketahui modal 

penjualan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.Dan hal ini 

menjadi pelengkap atas teori Moh Hatta yang menyatakan bahwa 

Koperasi dedifinisikan bentuk kerjasama ekonomi yang menekankan 

pada usaha bersama dalam membangun ekonomi dengan asas 

kekeluargaan. Dan secara Ekonomi islam pembiayaan akad 

menggunakan akad mudharabah yang secara landasan syariah tertera 

pada Al-Quran ayat surat muzammil ayat 20 dan hadis nabi serta 

pendapat para ulama mazhab. 

Kata Kunci : Koperasi syariah, Ekonomi Islam, UKM, Pelaku 

Usaha 
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MOTTO 

 

                             

                   

 

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah 

(dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu 

berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah 

148) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan mempermudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu 

adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa 

istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan 

penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman 

terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. 

Adapun judul skripsi ini yaitu :“ANALISIS PERAN 

KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN 

USAHA MIKRO (Studi Pada KSPPS BMT Assyafiiyah 

Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampug Tengah)”. 

Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam 

judul tersebut : 

1. Analisis peran 

Analisis peran dalam istilah penelitian disebut dengan 

akibat asosiatif, yaitu suatu penelitian yang mencari 

hubungan nilai antara satu variabel ke variabel lainnya.
1
 

2. Koperasi Syariah 

Koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang 

segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, 

simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan 

investasi.
2
 

3. Usaha Mikro 

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki 

nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil 

penjualan tahunan paling besar Rp. 300  juta.
3
 

                                                           
1Sugiono, Penelitian Administrasi,(Bandung: Alfabeta,2001),hlm.7. 
2 Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 
2 Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1 
3 leonardus saiman, Kewirausahaan. ( Jakarta : Salemba Empat, 2009 ) 
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Secara keseluruhan Analisis peran Koperasi Syariah Dalam 

Usaha Peningkatan Usaha Mikro adalah analisis peran yang 

diberikan lembaga koperasi syariah dalam meningkatkan usaha-

usaha mikro yang ada disekitar koperasi syariah tersebut. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, sistem dan praktik ekonomi syariah telah 

dikenal oleh masyarakat dan mengalami perkembangan yang 

begitu pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari alasan pokok 

keberadaan sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari 

masyarakat muslim untuk kaffah (menyeluruh) dalam 

menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan aktivitas dan 

transaksi ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah. Islam 

adalah agama yang komprehensif, yang memberikan tuntutan 

hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan 

dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian 

penting dari kehidupan. 

Tujuan kehidupan manusia adalah tercapainya kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akherat. Dan untuk mencapai kebahagiaan 

hidup manusia agar terealisasikan, materi bukan satu-satunya isi 

dari kebahagiaan itu, akan tetapi materi merupakan salah satu 

faktor penunjang yang dapat mewujudkan kebahagiaan manusia. 

Hal ini disebabkan karena kebahagiaan manusia dapat terwujud 

apabila tujuan-tujuan materi manusia dapat terealisasikan. Tujuan 

tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan 

kebutuhan bagi setiap manusia, dan tersedianya peluang bagi 

setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan 

kekayaan yang adil dan merata. 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan hidup manusia 

tersebut, perlu adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

berusaha sesuai dengan kemampuannya dan keahlian yang 

mereka miliki. Salah satunya yaitu melalui kegiatan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM). Namun pada sisi lain, kemunculan 

kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (KM) mengalami tantangan 

tersendiri dalam menghadapi persaingan dengan pelaku dan 
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pengusaha besar terutama di Kabupaten Lampung Tengah 

Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, perlu adanya mitra usaha yang 

dapat membantu dalam menghadapi persaingan dengan 

pengusaha besar, terutama dalam hal permodalan, manajemen, 

dan pemberdayaan UKM. 

Melihat problem di atas, dibutuhkan suatu lembaga khusus 

yang dapat menampung serta membantu masyarakat para pelaku 

usaha Kecil dan Menengah dalam menghadapi perkembangan 

zaman dimasa mendatang. Dengan adanya kesempatan dan 

pemberdayaan para pelaku usaha kecil dan menengah, 

diharapkan pelaku usaha mampu menghadapi persaingan dengan 

pelaku usaha besar dan mampu menciptakan produktifitas yang 

memunculkan peluang usaha dan kesempatan kerja yang lebih 

luas bagi masyarakat, dan pada akhirnya akan turut serta 

membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. 

Berkenaan dengan masalah tersebut, bagi pengusaha kecil 

terdapat berbagai lembaga keuangan yang dapat menampung dan 

memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan 

menengah dalam membantu perkembangan UKM, diantaranya 

adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan badan 

usaha atau badan hukum yang memiliki anggota orang-perorang 

yang dalam pelaksanaan kegiatannya dengan berdasarkan pada 

prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan 

usaha dan gerakan ekonomi rakyat memiliki berbagai peran demi 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta sejahtera.
4
 

Menurut penelitian Supriyanto, menyimpulkan dalam 

penelitiannya teryata UMKM mampu menjadi solusi 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggulangan 

kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki 

potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki 

kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu 

menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan 

                                                           
4 Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Keadilan Distributif  Bagi Penguatan 

Usaha Kecil Mikro Di Indonesia” (Diakses pada 26 Januari 2020 pukul 10.30) 
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terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan 

mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih 

banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di 

dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan 

pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan 

kemiskinan.
5
 

Berdasarkan data paparan rakornas koperasi di Yogyakarta 

bahwa ditahun 2017 UMKM di Lampung terdapat 112.954 unit 

yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota dan mengalami peningkatan 

sebesar 60,25% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 95.158 

unit. Berdasarkan data diatas maka dapat di lihat bahwa UMKM 

di Lampung akan terus mengalami peningkatan serta pelaksanaan 

kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM telah 

dikembangkan, namun tak sedikit pula usaha-usaha kecil yang 

mengalami kegagalan atau bahkan stagnasi dalam menjalankan 

kegiatan usahanya khususnya usaha-usaha kecil yang tidak 

terdaftar dalam sensus pemerintah di Provinsi Lampung. Bila 

dilihat dari pendataan sensus yang dilakukan di Lampung angka 

kemunculan UMKM masih tergolong rendah. Hal ini mungkin 

dikarenakan banyak nya usaha kecil informal yang tidak terdaftar 

atau tercatat oleh sensus. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Data UMKM Tahun 2017-2018 

 

No. Indikator Perkembangan 

Tahun 2017-2018 

1. Unit usaha 1.271.440 

2. Tenaga kerja 547.407 

3. PDB Atas Dasar Harga 753.612,8 

                                                           
5 Supriyanto, “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM) 

Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi 

Pendidikan, Vol.3 No.1,2006, h. 1.  
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Berlaku 

4. PDB Atas Dasar Harga 

Konstan 

275.583,7 

5. Total ekspor non migas -7.788,9 

6. Investasi Atas Dasar 

Harga Berlaku 

187.137 

7. Investasi Atas Dasar 

Harga Konstan 

88.451 

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan 

Menengah Republik Indonesia 

 

Pada tabel 1.1 di atas merupakan data perkembangan 

UMKM dari tahun 2017-2018 dan indicator-indikator yang 

terkait serta menyokong terbesar ialah pada badan Unit Usaha 

sebesar 1.271.440 dan terkecil yaitu pada total ekspor non migas 

yaitu sebesar -7.788,9.  

Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat di harapkan 

oleh masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, contohnya 

dalam hal permodalan untuk mikro tidak tersentuh oleh lembaga 

keuangan bank. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud ini 

adalah koperasi, dimana ada dua jenis koperasi yang kita ketahui 

saat ini yaitu Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah. 

Secara umum konsep utama koperasi syariah adalah 

menggunakan akad Shirkah Mufawadah yakni sebuah usaha yang 

didirikan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-

masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar 

dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. 

Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam 

hak dan kewajiban dan tidak diperkenanka salah seorang 

memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh 
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keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner 

lainnya.
6
 

Kalau dilihat akhir-akhir ini banyak bermunculan usaha-

usaha baru, khususnya usaha mikro dan kecil . Anggapan mereka 

hanya usaha ini lah yang dapat mereka lakukan untuk menopang 

kebutuhan keluarga yang dari hari ke hari semakin sulit. 

Kebanyakan mereka melakukan usaha secara asal-asalan, tanpa 

banyak pertimbangan dan perencanaan. Sehingga tak heran bila 

banyak diantaranya yang bagai pepatah, hidup segan mati pun tak 

mau, hanya asal bisa bertahan saja. Banyak kendala yang 

dihadapi dalam upaya membuat Usaha Mikro dan Kecil berhasil.
7
 

Dan banyakya permasalahan yang muncul yang dihadapi 

UMKM terutama di Kabupaten Lampung Tengah salah satunya 

adalah tempat meminjam modal, banyaknya lembaga-lembaga 

atau perorangan yang meminjamkan modal hanya untuk mencari 

keuntungan sepihak tanpa memikirkan kesejahteraan peminjam 

atau UMKM terkait, seperti lembaga bank konvensional atau 

perorangan yang biasa disebut rentenir dengan menggunakan 

sistem keuntungan dari hasil hutang piutang atau yang biasa 

dikenal dengan sistem ribawi tanpa melihat hasil usaha dari 

UMKM. 

Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Usaha mikro dan 

Kecil,  banyak lembaga keuangan syariah yang bantuan bagi 

masyarakat-masyarkat yang memiliki usaha bisnis yang baik dan 

memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Bantuan yang 

diberikan oleh lembaga keuangan melalui pembiayaan usaha, 

diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM bagi usaha mikro. 

Pelaksanaan dari pembiayaan usaha ini diharapkan dapat menjadi 

solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dalam 

mendapatkan tambahan modal usaha yang mereka butuhkan 

dengan pembiayaan yang terjangkau dan prosedur yang 

sederhana. Dengan tambahan modal yang didapatkan oleh Usaha 

                                                           
6 Suhendi, H. (2013). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. 
7 Lies Indriyatni (2013) Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 

Keberhasilan Usaha Mikro Dan Kecil ( Studi Pada Usaha Kecil Di Semarang Barat), 

Jurnal STIE Semarang, Vol. 5 No. 1, h. 55 
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mikro, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta 

mengembangkan usaha yang dimiliknya. 

Keberadaan koperasi syariah ditengah-tengah masyarakat 

memiliki peran yang sangat strtaegis, yaitu menjauhkan 

masyarakat dari praktik non-syariah, melakukan pembinaan dan 

pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir 

dan lintah darat, dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat 

dengan distribusi yang merata.  

Salah satu lembaga non bank yang mulai dikenal saat-saat 

ini yaitu Lembaga Keuangan Islam Mikro atau Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah  (KSPPS).Peranan KSPPS 

sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari 

simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau 

nasabah sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Dalam 

KSPPS pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga 

keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan 

yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab 

dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya 

ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga 

dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi 

perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah 

Islam.
8
 Dan salah satu koperasi syariah yang melaksanakannya 

peranan tersebut adalah koperasi syariah Baitul Tamwil 

Asyafiiyah di Kabupaten Lampung Tengah. 

Tabel 1.2 

Jumlah Koperasi Aktif Di Provinsi Lampung Tahun 2015-

2019 

                                                           
8 Rani    Ernawati (2012) Analisis    Akad    Pembiayaan    Mudharabah    

Pada    BMT    Dalam Meningkatkan Pendapat Masyarakat. 

Tahun Jumlah 

2015 2.469 

2016 2.647 
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                Sumber: Badan Pusat Statistik 

Data diatas merupakan jumlah koperasi aktif yang ada di 

Lampung yang terdiri atas koperasi konvesional maupun koperasi 

syariah. Jika dilihat, berdasarkan tahun ke tahun jumlah koperasi 

di Lampung semakin meningkat, yang terbesar yaitu pada tahun 

2019 sebesar 3.121 namun terdapat juga tahun yang mengalami 

penurunan dan paling kecil yaitu pada tahun 2015 sebesar 2.469. 

Keberadaan Koperasi diharapkan mampu mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong. 

Mengingat, sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas 

muslim. Ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat akan 

pentingnya koperasi.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh 

Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan 

Pinjam perlu ditumbuh kembangkan agar Koperasi Simpan 

Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi dapat 

melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Simpanan Koperasi 

dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjaman 

kepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau 

anggotanya. Bantuan Koperasi dalam permodalan UMKM dapat 

menyokong kegiatan produktif yang dilakukan. Bantuan modal 

dalam bentuk kredit pembiayaan ini tentunya diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas 

UMKM. Dari 15 Kabupaten di Lampung penulis melakukan 

penelitian di Kabupaten Lampung Tengah tepatnnya Pada KSPPS 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah. Koperasi Simpan 

Pinjam Assyafiiyah merupakan satu wujud kepedulian 

2017 2.813 

2018 3.008 

2019 3.121 
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masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu 

masyarakat terutama anggota untuk memajukan sektor UMKM. 

Tabel 1.3 

Data Murabahah UMKM di KSP Assyafiiyah 

Tahun 2015-2019 

Tahun  Realisasi (Rp) 

2015 56.980.000 

2016 110.471.000 

2017 339.506.000 

2018 338.835.000 

2019 544.353.000 

Sumber: Pembukuan KSP Mandiri, 2015-2019. 

 

Berdasarkan data pembukuan KSP Asyafiiyah tahun 2015-

2019 adapun perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) mengalami sedikit peningkatan. Oleh karena itu 

dengan adanya koperasi simpan pinjam Asyafiiyah maka 

diharapkan dapat memajukan usaha-usaha mikro, kecil, maupun 

menengah di Kabupaten Lampung Tengah. 

Peningkatan pendapatan ini dapat menjadi tolak ukur 

seberapa besar peranan dan kontribusi Program Pembiayaan 

terhadap pendapatan UMKM.
9
 Namum, dalam praktiknya, 

koperasi yang ada pada saat sekarang ini menggunakan sistem 

konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih 

terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah.
10

 Sedangkan 

                                                           
9 Hadi ismanto. Tohir diman, “Analisis Efektifitas Pemberian Pinjaman 

Program Pembiayaan UMKM oleh Koperasi”, Jurnal Ekonomia, Vol. 10. No.2, 2014. 

h. 150.  
10 Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami (2017) Koperasi Syariah Sebagai 

Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 

Vol. 1 No. 2, h. 264 
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dalam Islam riba adalah sesuatu yang diharamkan sebagaimana 

yang terdapat di dalam QS. Al Baqarah ayat 275:
11

 

                

                    

                       

                   

                    

                

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 dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang 

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya. 

                                                           
11 Q.S Al-Baqarah ayat 275 
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Dalam ayat tersebut dijelaskan (Orang-orang yang memakan 

riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam 

muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai 

banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari 

kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan 

setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal 

massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya 

yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya 

disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) 

dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari 

persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, 

maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan 

jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang 

kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau 

nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak 

memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya 

sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk 

mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya 

terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) 

memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang 

halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di 

dalamnya).
12

 

Salah satu koperasi aktif yang berada di Lampung adalah 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten 

Lampug Tengah. BMT ini diharapkan mampu membantu usaha 

mikro yang ada di Kota Gajah, Lampung Tengah. Sehingga 

dalam penelitian ini, penulis mengangkat sebuah judul 

“ANALISIS PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM 

MENINGKATKAN USAHA MIKRO (Studi Pada KSPPS 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten 

Lampug Tengah)”. 

 

 

                                                           
12Tafsirq (online) diakses pada 26 Januari 2020 pukul 10.45. 

(https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275#tafsir-jalalayn) 
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C. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

penulis menetapkan batasan masalah Analisis peran Koperasi 

Syariah Dalam Usaha Peningkatan Usaha Mikro (Studi Pada 

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah, 

Kabupaten Lampug Tengah). Untuk memperjelas ruang lingkup 

masalah yang akan diteliti oleh penulis, dan agar penelitian ini 

dapat dilaksanakan secara fokus, maka fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah: Analisis peran koperasi syariah (KSPPS 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional) terhadap peningkatan usaha 

mikro. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan:  

1. Bagaimana Peran Koperasi Syariah (KSPPS BMT 

Assyafiiyah Berkah Nasional)  Terhadap Peningkatan 

Usaha Mikro? 

2. Bagaimana Peran Koperasi Syariah (KSPPS BMT 

Assyafiiyah Berkah Nasional) Terhadap Peningkatan 

Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi Syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan 

rumusan masalah adalah 

1. Untuk Mengetahui Peran Koperasi Syariah (KSPPS 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional) Terhadap 

Peningkatan Usaha Mikro. 

2. Untuk Mengetahui Peran Koperasi Syariah (KSPPS 

BMT Assyafiiyah Berkah Nasional) Terhadap 

Peningkatan Usaha Mikro Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah. 
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F. Manfaat Penelitian 

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil 

penelitian. Adapun manfaatyang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. 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. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Koperasi 

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 

masing-masing koperasi untuk meningkatkan lagi 

kualitas dari sisi manajemen pembiayaan. 

b. Bagi Penulis 

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis 

berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai 

koperasi syariah, menambah khasanah pengetahuan 

dalam memahami analisis peran koperasi syariah 

terhadap peningkatan usaha mikro serta sebagai 

masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang 

akandatang. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Melakukan penelitian memerlukan suatu bentuk penelitian 

terdahulu yang di jadikan refrensi pembanding dalam penelitian, 

pada bagian ini akan diberikan penjelasan beberapa penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian ini. Dari latar 

belakang masalah peneliti uraikan di atas, penelitian ini 

memfokuskan pada Analisis peran Koperasi Syariah Dalam 
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Meningkatkan Usaha Mikro Studi Pada KSPPS BMT Assyafiiyah 

Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampug Tengah. Berikut 

ini adalah beberapa hasil penelitian yang di lakukan penelitian 

sebelumnya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Lukytawati Anggraeni, 

dkk (2013) mengemukakan bahwa pembiayaan mikro syariah dari 

BMT berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Rata-

rata keuntungan usaha mengalami peningkatan sebesar 6,21 

persen dari Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. 

Berdasarkan analisis OLS, faktor-faktor yang memanalisis perani 

nilai perkembangan keuntungan usaha UMKM adalah lama 

pendidikan, lama usaha, besarnya pembiayaan syariah BMT dan 

besarnya kredit konvensional.
13

 

M. Paramita dan M.I Zulkarnain (2018) mengemukakan 

bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah telahmenunjukan 

perannya dalam pemenuhan kebutuhan usaha UMKM melalui 

produk pembiayaan atau permodalan yang dapat 

menambahpeningkatanaset. Peningkatan aset UMKM dapat 

terjadi karena pengelolaan permodalan oleh UMKM sebagai 

kegiatan produktif seperti modal kerja dan investasi, namun 

penggunaan modal sebagai konsumsi tidak beranalisis peran 

terhadap peningkatan aset. Selain itu terdapat Kebijakan 

Pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya pemberian 

akses permodalan, pembinaan atau pelatihan, peningkatan 

promosi produk,perluasan pemasarandan penyediaan   sarana dan 

prasarana. Hal tersebut tidak terjadi pada semua responden  yang 

mendapatkan kebijakan pemerintah.
14

 

Uus Ahmad Husaeni, Tini Kusmayati Dewi (2019) 

mengemukakan bahwa Pembiayaan Mikro Syariah beranalisis 

peran signifikan terhadap perkembangan UMKM pada anggota 

                                                           
13  Lukytawati Anggraeni, dkk (2013) Akses UMKM Terhadap Pembiayaan 

Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT 

Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor, Jurnal al-Muzara’ah, Vol. I No. 1, h. 66 
14 M. Paramita dan M.I Zulkarnain (2018) Peran Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah, Jurnal Syarikah, Vol. 4 No. 1, h. 81 
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BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT ItQan Bandung, BMT Amanah 

Bersama Bandung dan BMT Ibadurrahman Sukabumi.Hal ini 

dinyatakan dari hasil uji t adanya analisis peran Pembiayaan 

Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM 

pada anggota BMT dengan nilai thitung > ttabel atau 9.877 > 3.24 

di mana nilaisignifikansinya 0.000 < 0.05. Pembiayaan Mikro 

Syariah diperoleh angka koefisien determinasi R-Square = sebesar 

0.529 atau 52.90%. Hal ini terlihat bahwa variabel independen 

Pembiayaan Mikro Syariah dalam menjelaskan variabel dependen 

Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada anggota BMT sebesar 

52.90%, sisanya sebesar47.10% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil pengujian uji F, 

nilai Fhitung > Ftabel adalah 61.875 > 3.24 dengan hipotesis H0 

ditolak dan Ha diterima dengan signifikansi 0.000 < 0.05 maka 

dapat disimpulkan yaitu variabel Pembiayaan Mikro Syariah 

beranalisis peran signifikan terhadap Tingkat Perkembangan 

Usaha UMKM pada anggota BMT Baytul Ikhtiar Bogor, BMT 

ItQan Bandung, BMT Amanah Bersama Bandung dan BMT 

Ibadurrahman Sukabumi.
15

 

Aldeska Nuriska, mengemukakan bahwa Penelitian ini 

menganalisis akses UMKM pada BMT dan dampaknya terhadap 

perkembangan usaha dengan menggunakan metode regresi 

logistis dan OLS (Ordinary Least Square). Hasil analisis 

menujukan faktor-faktor yang memanalisis perani akses UMKM 

terhadap pembiayaan mikro syariah BMT adalah lama usaha, 

omset usaha, total aset, dan jumlah bangunan. Jumlah pembiayaan 

mikro syariah beranalisis peran positif terhadap perkembangan 

UMKM dengan faktor-faktor yang memanalisis perani nilai 

perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, 

dan jumlah pembiayaan.
16

 

                                                           
15 Uus Ahmad Husaeni, Tini Kusmayati Dewi (2019) Analisis peran 

Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat, Bongaya Journal for Research 

in Management, Vol. 2 No. 1, h. 55 
16 Aldeska Nuriska, Analisis peran Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap 

Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di kota Depok, Journal 

Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 1 1 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363) 
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Rizky Eko Purwanto, ia mengemukakan bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Binama memiliki potensi 

danperanan yang sangat besar dalam upaya mendukung 

mengembangakan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah 

dengan cara memberikan pembiayaan modal usaha kepada 

masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat dari ix laporan 

pembiayaan yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun 

ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor usaha kecil dan 

menengah. Sehingga dengan adanya pengembangan dan 

pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang disalurkan oleh 

KSPPS Bianam sangat membantu bagi anggota, terutama terbantu 

dalam pengembangan dan pemberdayaan usahanya.
17

 

Dita anggraini, ia mengemukakan bahwa Penelitian ini 

dianalisis dengan metode regresi linear berganda stepwise untuk 

mendapatkan model terbaik dari sebuah analisis regresi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan syariah yang 

diberikan oleh KJKS BMT AL-FATH memberikan dampak 

positif terhadap perkembangan keuntungan usaha mikro dan kecil. 

Usaha mikro dan kecil yang terbagi menjadi kategori pedagang 

kaki lima, pedagang warung/toko, dan lain-lain mengalami 

perkembangan keuntungan yang besar.
18

 

 

I. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini penulis memiliki konsep yaitu terdapat 

satu variabel independen atau variabel bebas yang merupakan 

variabel yang memanalisis perani atau menjadi sebab perubahan 

atau timbulnya variable dependen (terikat).
19

 Serta memilki satu 

variabel dependen atau variable terikat yang merupakan variabel 

                                                           
17 Rizky Eko Purwanto,  peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah bina niaga utama (kspps binama) cabang tlogosari dalam mengembangkan 

dan memberdayakan usaha kecil dan menengah, Jurnal JWEM, Vol. 4. No. 2. 2014 
18 Dita Anggraini, Analisis peran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah Bmt Al-Fath Ikmi, Ciputat, Kota Tangerang Selatan), Jurnal 

Warmadewa Economic, Vol. 2, Nomor 02, 2019.  
19  Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta CV, 2012), h. 59  
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yang dianalisis perani atau menjadi akibat, karena adanya 

variabel bebas.
20

  

Tujuan dari penelitian ini juga sekiranya bisa menjadi 

solusi bagi pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi 

para pelaku usaha-usaha kecil. Adapun alat ataupun dalam hal ini 

teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah berawal dari teori 

Soeharto Prawiro Kusumo yang mana dalam hal ini ia 

mengatakan untuk mendapatakan sebuah perkembangan usaha 

maka dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: conceptual, start up, 

stabilisasi, pertumbuhan (growth stage) dan kedewasaan. 

Perkembangan usaha dilihat dari tahapan conceptual. Dan teori 

Moh Hatta yang mana Koperasi dedifinisikan bentuk kerjasama 

ekonomi yang menekankan pada usaha bersama dalam 

membangun ekonomi dengan asas kekeluargaan. Koperasi 

didirikan sebagai kerjasama kaum yang lemah untuk membela 

keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. 

Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan 

keuntungan.
21

 Kemudian melihat peran koperasi syairah yang 

merupakan Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan 

prinsip bagi hasil serta memilki akad-akad dalam transaksi 

keuangannya. 

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah 

koperasi syariah, sedangkan variable dependen dalam penelitian 

ini adalah peningkatan usaha. Usaha mikro merupakan usaha 

produktif milik orang perseorangan atau badan usaha 

perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta 

atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300  juta. 

Usaha mikro akan meningkat apabila bekerja sama dengan 

koperasi atau koperasi syariah. 

Koperasi syariah dapat meningkatkan penghasilan dari 

usaha mikro tersebut karena visi dari koperasi syariah sendiri 

adalah mensejahterakan umat. Dalam hal ini peneliti akan melihat 

                                                           
20  ibid., h. 59. 
21 https://www.ibec-febui.com/pemikiran-ekonomi-bung-hatta-ruh-islam-

dalam-konsep-koperasi-di-indonesia/ (di akses 29 Desember 2020)  

https://www.ibec-febui.com/pemikiran-ekonomi-bung-hatta-ruh-islam-dalam-konsep-koperasi-di-indonesia/
https://www.ibec-febui.com/pemikiran-ekonomi-bung-hatta-ruh-islam-dalam-konsep-koperasi-di-indonesia/
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apakah koperasi syariah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah 

Nasional Kota Gajah akan memberikan dampak positif terhadap 

usaha mikro disekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kerangka pikir diatas, terdiri dari koperasi syariah 

sebagai variabel X dan peningkatan usaha mikro sebagai variabel 

Y. Dengan demikian dapat dirumuskan analisis peran koperasi 

syariah (X) terhadap peningkatan usaha mikro (Y).  
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J. Metodelogi Penelitian 

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 

diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan 

metodologi penelitian. Metodologi adalah cara meluluskan 

sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis 

sampai menjadi suatu laporan. 
22

  Jadi metodologi penelitian pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
23

  Dengan demikian metodologi 

dalam penelitian ini penulis penggunakan metode sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang 

manusia, keadaan atau gejala lainnya.  Penelitian ini 

juga merupakan penelitian fieldresearch (penelitian 

lapangan), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek 

dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran 

yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
24

 

Peneliti terjun langsung kelapangan guna mengadakan 

penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai 

peran Koperasi Syariah Berkah Nasional terhadap 

peningkatan UMKM di kecamatan Kota Gajah 

Lampung Tengah. 

 

                                                           
  22 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Cet: 

II, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997), h. 1. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Cet: 20, 

Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2. 

 24 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Cet: I, Bandung: Tarsito, 

1996), h. 43. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan adalah persoalan yang 

berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan 

bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut 

sesuai dengan disiplin ilmunya.
25

 Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

fenomenologi dan pendekatan normatif. Pendekatan 

fenomenologi meruapakan pendekatan yang melihat 

fenomena yang ada dilapangan, dan sedangkan 

pendekatan normtif merupakan pendekatan yang 

dilakukan dengan mendekati beberapa orang yang 

terkait dengan pemberdayaan yang dialkukan oleh 

koperasi syariah Assyafi’iyah ataupun nasabah. 

3. Lokasi Penelitian 

 Proses aplikasi kajian ini diawali dengan 

menentukan serta menetapkan lokasi penelitian. Tiga 

unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara 

lain adalah: menetapkan lokasi, tempat, dan pelaku 

aktifitas kegiatan.
26

 Maka penelitian yang akan 

dilaksanakan ini berlokasi di koperasi syariah 

Assyafi’iyah Berkah Nasional Kantor Cabang 

KotaGajah. 

4. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh 

dalam penelitian ini menggunakan datasebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

 Data primer adalah sekumpulan data yang 

diperoleh langsung dariresponden atau objek yang 

                                                           
 25 Bhander Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: 

Mandar Maju, 2008), h. 126. 

 26 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan 

Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), h. 128. 
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akan diteliti.
27

 Dalam penelitian ini data 

primeryang digunakan yaitu penelitian terjun 

langsung ke lapangan gunamendapatkan data 

yang didapatkan langsung dariBMT Assyafiiyah 

Berkah Nasional Kota Gajah, Kabupaten Lampug 

Tengah. 

b.  Data Sekunder 

 Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai 

macam dari surat-suratpribadi, kitab harian, 

notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi 

pemerintah.
28

 Dalam hal ini diperoleh dari 

literatur-literatur, buku-buku, jurnal penelitian 

sebelumnya,rangkuman keuangan usaha mikro, 

dokumen-dokumen dari koperasi syariah yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan objek peneliti 

mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-

benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya 

yang menjadi objek penelitian.
29

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh KSPPS BMT yang 

ada di Kota Gajah, Lampung Tengah.  

b. Sampel  

 Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi 

yang diteliti.
30

 Untuk pengambilan sampel, 

penulis menggunakan teknik purposive sampling, 

                                                           
27 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan Ke-

24 (Bandung: Alfabeta, 2016) hal.57 
28Ibid, hal.57 
29 Safari Imam Asyari, Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian, (usaha 

nasional, 1989), h.40 
30Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta:Rineka Cipta, 1996), h. 117 
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yaitu pemilihan kelompok subjek didasarkan atas 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri populasi yang diketahui sebelumnya. Dalam 

penelitian ini maka peneliti mengambil sampel 

Pada nasabah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah 

Nasional KotaGajah, Kabupaten Lampug Timur. 

6. Tekhnik Pengumpulan Data 

 Tehnik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan 

tersebut menjdai sistematis dan lebih mudah.
31

 

Adapun tehnik atau cara yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

 Observasi adalah cara pengumpulan data 

dengan cara melakukan pencatatan secara cermat 

dan sistematik.
32

 Dalam hal ini jenis observasi yang 

peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan non 

partisipasi. Dimana penelitian tidak terlibat 

langsung sebagai peserta dan bukanmerupakan 

bagian dari kelompok yang ditelitinya. Tujuannya 

untuk mengamati lokasi penelitian secara langsung 

terhadap KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah 

Nasional KotaGajah, Kabupaten Lampug Timur. 

2. Wawancara  

 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

                                                           
 31 Ridwan, Statistik untuk Lembaga dan Instasi Pemerintah/Swasta, 

(Bandung: Alfabeta, 2004), h. 137. 
32 Soeratno, lincolin Arsyad, M. S.c, Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi 

dan Bisnis, (Yogyakarta: Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2008) h.83 



 
 

23 

mengetahui hal-hal dari risponden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 

kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

dari pada laporan diri sendiri atau self-resport, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau pada 

keyakinan pribadi.
33

 

 Sedangkan jenis wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

tersetruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan tepat 

untuk mengumpulkan datanya.
34

 Tujuannya untuk 

mendapatkan informasi yang menyangkut 

karakteristik atau sifat permasalahan dari objek 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih 

orang-orang yang memiliki peranan penting 

didalam koperasi ersebut seperti kepala koperasi, 

bendahara umum, dan beberapa pelaku usaha 

mikro. 

3. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal variable yang berupa cacatan atau 

transkip, buku, suratkabar, majalah, notulen  rapat,  

dan  sebagainya.
35

 Metode dokumentasi ini bisanya 

melalui foto, hasil rekaman, catatan harian, laporan, 

flashdisk, serta website resmi lainnya. 

4. Analisi Data 

 Menurut Bodgan dan Sugiyono, analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan 

                                                           
33 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet ke-20, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h.64 
34Ibid, hal. 138 
35Ibid, h.10 
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BAB V 

       PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Peran Koperasi Syariah dalam pengembangan Usaha Kecil 

Mikro yaitu cukup berperan, dengan alasan bahwa koperasi 

syariah Asyafi’iyyah Berkah Nasional mengalami 

peningkatan anggota pembiayaan di tiap tahunnya dan 

UMKM yang mendapat pembiayaan modal 86% UMKM 

yang menjadi responden mengatakan kepuasan dan 

mengalami peningakatan pendapatan.  Koperasi Syariah 

Asyafi’iyyah Berkah Nasional mampu berinovasi dengan 

menyediakan berbagai macam produk pembiayaan dan non 

pembiayaan bagi anggotanya. Selain itu mampu membantu 

pemerintah, untuk program pemberdayaan masyarakat lewat 

UKM dengan memanfaatkan permodalan dari koperasi 

syariah. 

2. Peran Koperasi Syariah Asyafi’iyyah Berkah Nasional 

terhadap UMKM dalam pandangan islam, yakni 

menggunakan akad mudharabah yang mana akad ini 

merupakan akad bagi hasil dan satu sama lain tidak ada yang 

dirugikan, akad mudharabah  tertera di dalam Al-Quran 

maupun Al-hadis dan beberapa pendapat para ulama. 

 

B. Saran  

1. Akademisi Ekonomi Islam dan para staf koperasi syariah 

untuk lebih bisa mensyiarkan lagi kepada masyarakat luas apa 

itu koperasi syariah serta fungsi-fungsi koperasi syariah lewat 

media sosial, media online, cangkupan pendengarnya adalah 

masyarkat kelas menengah ke bawah. Hal ini berguna agar 

lebih banyak lagi masyarakat kecil yang melepas 

ketergantungannya pada lembaga-lembaga keuangan tidak 

berizin di lingkungan mereka. 
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2. Pemerintah. Dalam hal memperkuat landasan hukum koperasi 

syariah, maka pemerintah harus memperkuat lagi payung 

hukum akan fungsi dari koperasi syariah ini, sehingga 

koperasi syariah mampu berkembang menjadi skala yang 

lebih besar. 

3. Masyarakat. Dengan adanya faktor penunjang dan 

penghambat pada koperasi syariah terhadap pembiayaan ukm, 

diharapkan kepada masyarakat untuk bergabung menjadi 

angota koperasi syariah. Meskipun, terdapat faktor 

penghambat koperasi syariah dalam modal utama yang 

dimilikinya yang tidak mampu memenuhi semua pembiayaan. 

Maka dari itu penulis menyarankan untuk menutupi faktor 

penghambat dalam operasionalnya dari aspek dana yang 

dimilki agar sekiranya para pengusaha muslim, selaku pemilik 

modal besar untuk serta sebagai donatur untuk kemajuan 

keuangan Islam lewat koperasi syariah. 
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bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah 

dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.
36

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman yang terdiri dari pengumpulan data (data 

colection), reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan penarikan kesimpulan 

(conclusion). 

Gambar 1.1 

Komponen Analisis Data Model Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, Metodlogi Penelitian, 2017, 135. 

1) Pengumpulan data (data collection), yaitu 

dengan Obsevasi, Wawancara, dan 

Dokumentasi. 

2) Reduksi data (data reduction), yaitu 

meragkum hasil pengumpulan data dan 

memilih serta memilah hal-hal pokok yang 

sesuai dengan pembahasan penelitian. 

3) Penyajian data (data display), yaitu dengan 

menyajikan hasil data yang telah diperoleh 

                                                           
 36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatana Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, h. 334. 
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dalam bentuk tabel, grafik, atau sejenisnya. 

Dengan adanya penyajian data maka data 

yang terkumpul dapat diorganisasikan serta 

dapat diketahui susunan polanya sehingga 

diharapkan dapat lebih mudah dipahami. 

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

(conclusion and verification) merupakan 

tahap terakhir dalam melakukan analisis data. 

Melakukan penarikan kesimpulan dari data-

data yang dikumpulkan dan disajikan dengan 

bentuk tabel, grafik ataupun sejenisnya, 

melalui pereduksian data dengan memilih hal-

hal pokok dalam pembahasan penelitian 

untuk menjawab permasalahan yang ada pada 

rumusan masalah.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 37 Sugiyono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2017), h. 135. 


