
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah lembaga keuangan 

mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan menumbuh 

kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan 

martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan 

atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan 

berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan 

keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.1 Penghimpunan dana diperoleh 

melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk 

pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.2 

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah 

figh mu'amalah yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalah prinsip 

mudharabah, Musyarakah, Murabohah, Kafalah don Ijarah. Prinsip 

tersebut dapat diaplikasikan dalam suatu bentuk lembaga keuangan 

Islam, dan salah satu dari lembaga keuangan yang memberlakukan 

operasional murabahah yang terdapat di dalamnya adalah Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS). KJKS pada dasarnya merupakan pengembangan 

                                                
1  Pusat Koniunikasi, 2006. Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Syariah, Jakarta: Gd Arthaloka Gf. 

05, Hlm 24. 
2  Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga keuangan Umat (kontemporer), Yogyakarta: STIS, Hlm. 
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dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. 

KJKS sebagai lembaga keuangan mempunyai peranan 

mempertemukan antara pihak yang mcmpunyai kelebihan dana (surplus 

of funds) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (luck of funds). 

Pentingnya peranan lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi 

dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha 

dari berbagai usaha. Efisiensi usaha lembaga keuangan akan berpengaruh 

terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha.3 

Secara kelembagaan KJKS adalah usaha ekonomi rakyat kecil yang 

beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum berdasarkan prinsip 

syariah dan prinsip koperasi. Karena KJKS berkedudukan sebagai badan 

hukum koperasi yang terlindungi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 

1992 Tentang Pokok perkoperasia, namun dari segi operasionalnya KJKS 

mempunyai sistem yang sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) 

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu berdasarkan prinsip 

syariah yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut : 

Harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah 

Republik Indonesia berdasarkun Pancasila dan UUD 1945. 

a. Pengoperasian bank sesuai dengan syariah Islam harus merupakan 

kebutuhan nyata dari masyarakat muslim setempat. 

b. Kebutuhan untuk pengoperasian Bank Islam harus tumbuh dari/dan 

                                                
3 Yuliadi, Imadudin. 2001: Sebuah Pengantar Ekonomi Islam. Yogyakarta: LPPI UMY, Hl 118 



 

mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat muslim setempat. 

c. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat 

yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan maka Bank 

Muamalat Indonesia harus tidak bersifat ekslusif dan dapat 

memberikan sumbangan kepada pcmbangunan masyarakat secara 

keseluruhan.4 

Umumnya perusahaan menengah ke bawah dalam meningkatkan 

usahanya terbentur masalah pendanaan. Adanya keterbatasan dana yang 

dimiliki akan menghambat perkembangan dalam rangka meningkatkan 

kegiatan usaha, oleh karena itu, masyarakat atau pengusaha 

membutuhkan tambahan modal/dana berupa kredit, dalam istilah 

lembaga keuangan syariah atau KJKS disebut pembiayaan. 

KJKS dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai beberapa 

produk pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan yang terdapat dalam KJKS di 

antaranya pembiayaan Musyarakah (MSA), Murabahah (MBA), 

Mudharabah (MDA), Ijaroh, Bai’u Takjiri (Sewa Beli), Qordhul Hasan (QH). 

Salah satu jenis pembiayaan yang banyak diminati pengusaha menengah 

ke bawah yaitu pembiayaan Murobahah.  

KJKS dan anggota dalam menjalin beberapa ketentuan transaksi 

sistem murobahah telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan 

mekanisme kesepakatan (akad), prosedur pembiayaan, mekanisme 

                                                
4 Sumitro, Warkum. 1996. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada., Hlm. 66. 



 

margin keuntungan dan mekanisme penyelesaian masalah jika terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan. Aturan mengenai hal ini secara teoritis 

berpedoman pada literatur fiqh klasik murobahah yang kemudian 

direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah 

kontemporer. 

Banyaknya lembaga keuangan atau perusahaan yang collapse 

akibat krisis ekonomi tahun 1997/1998 telah menghancurkan 

perekonomian nasional. Fenomena yang memprihatinkan dapat kita lihat 

dengan banyaknya Bank yang dilikuidasi atau diambil alih oleh 

pemerintah. KJKS ternyata mampu menjadi alternatif pilihan dan sampai 

saat ini kurang lebih ada 3.000 KJKS di seluruh Indonesia.  

Ada tiga alasan mengapa KJKS mempunyai daya tarik yang cukup 

signifikan : 

a. Karena pada umumnya tidak terdaftar di bawah peraturan 

perundangundangan seperti pada bank sentral, karena bentuk badan 

hukum dari KJKS adalah koperasi, sedangkan usaha yang dilakukan 

oleh koperasi salah satunya adalah jasa keuangan dan pembiayaan, 

sehingga perlakuan akuntansinya mengacu pada akuntansi keuangan 

yang mengatur pada perlakuan akuntansi dalam sektor tersebut, yaitu 

PSAK No.59 karena bergerak di sektor mikro. 

b. Lembaga KJKS tersebut dikembangkan dengan mementingkan 

kuantitas serta perbedaan pada luas daerah di lain propinsi. 



 

c. Meskipun Negara kita terkena hantaman krisis, KJKS masih tetap 

beroperasi dengan lancar.5 

KJKS bersifat fleksibel, lebih mampu menggerakkan sektor riil, 

serta beberapa kelebihan tersebut KJKS ternyata, lebih diminati oleh 

masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan kecil. 

KJKS secara operasionalnya berorientasi pada dua aspek yaitu: 

a. Aspek ritual oriented yaitu mengakumulasi dan mendistribusikan 

zakat infaq dan sodaqoh (ZIS). 

b. Aspek profit oriented (mencari keuntungan) yaitu KJKS menghimpun 

dan menyalurkan dana masyarakat, menerima simpanan dana 

masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat selalu 

berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pada setiap kegiatan 

usahanya. KJKS untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan 

baik dapat memungut keuntungan. Salah satu produk KJKS yang 

beraspek profitt oriented adalah murobahah merupakan produk yang 

diharapkan mampu menggerakkan sektor riil di samping untuk 

operasional kelangsungan KJKS. 

KJKS di Kecamatan Ungaran yaitu KJKS Al-Hikmah dan KJKS Taruna 

Sejahtera Ungaran, sebagai obyek dari penelitian ini berlandaskan hukum 

koperasi, KJKS yang telah mendapatkan badan hukum wajib menjalankan 

                                                
5 Adnan, Muhammad Akhyar dkk. 2002.  Study For Foctors Influencing Performance Of The Best 

Baitut Maal Tamwils (BMTS) in Indonesia, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam 
Yogyakarta 13-14 Maret 2002, Hlm 27. 



 

aturan KJKS. 

Pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi dilaksanakan oleh 

pengurus, namun pengurus dapat mengangkat pengelola untuk 

melaksanakan kegiatan. 

Setiap KJKS wajib menerapkan 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia, 

sebagai berikut : 

a. Keanggotaan bersifat terbuka/sukarela.  

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi 

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal 

e. Kemandirian 

f. Pendidikan perkoperasian tentang KJKS 

g. Kerjasama antara koperasi dan KJKS. 6 

Perkembangan saat ini menunjukkan produk lembaga keuangan 

seperti bank syariah termasuk KJKS produk murobbahah dengan 

menggunakan perikatan atau akad memberikan prospek lebih 

menguntungkan bagi anggota maupun KJKS. 

Akad atau perikatan dalam pandangan Khalid Abdullah ialah 

Pertemuan ijab (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan 

Kabul yang diberikan oleh pihak lain sedang menurut hukum yang tampak 

                                                
6 Ridwad, Muhammad. 2006. Sistem dan Prosedur Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS), Yogyakarta : Citra Media. hlm 27-28. 



 

akibatnya oleh obyek akad. Ijab (penawaran) adalah pernyataan pertama 

yang muncul dari salah satu pihak tanpa melihat pihak yang bersangkutan 

adalah pihak pertama yang melakukan pemindahan milik pihak kedua 

yang menerima pemindahan, karenanya untuk terjadinya suatu akad/ 

perjanjian harus ada ijab yang disambut dengan kabul, dimana kabul 

adalah pernyataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai 

jawaban dari penawaran pihak pertama.7 

Wirdaningsih menyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat jika 

akad adalah pertalian ijab dan gobul yang dibenarkan oleh syara' yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.8 

KJKS dalam setiap akad yang dilakukan harus sejalan dengan 

syariat Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah 

SAW, baik dari segi tujuan pelaksanaannya maupun obyeknya. Jika 

sesuatu akad bertentangan dengan ketentuan tersebut maka akad 

tersebut tidak syah. 

B. Perumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan: 

1. Bagaimana konstruksi hukum pembiayaan murobahah pada Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah yang beropreasi di Kecamatan Ungaran?  

                                                
7 Anwar, Syamsul. 2007. Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fiqih 

muamalah. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada. Hlm. 27 
8 Wirdaningsih, dkk. 2006. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, cetakan II, Jakarta Kencana 

Prenada Media. Hlm.93 



 

2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa  dalam pembiayaan murobahah 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran? 

C. Tujuan atau Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang diuraikan 

tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami Aspek Pembiayaan Murobahah Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran  

2. Untuk memahami Cara Penyelesaian Sengketa  dalam Pembiayaan 

Murobahah Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ungaran 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian atau kegunaan penelitian ini diharapan 

berguna 

1. Secara teoritis 

Untuk memenuhi tugas tahap akhir program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Muhamadiyah Surakarta menambah dan memperluas 

hazanah ilmu pegetahuan mengenai KJKS di Kecamatan Ungaran. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk dijadikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan KJKS 

sekaligus untuk dijadikan reverensi berbagai kendala.  

b. Untuk menambah reverensi dalam melengkapi dan menyumbang- 

kan ilmu pengetahuan dibidang keuangan mikro syari'ah terutama 

dalam pengelola KJKS. 


