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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Pasca krisis moneter tahun 1998, hingga kini Indonesia dihadapkan pada 

kondisi ekonomi yang susah stabil. Bencana alam diberbagai provinsi semakin 

menambah beban berat pemerintah dalam pembangunan. Di pihak masyarakat 

kecil, keterpurukan juga masih terus mengancam. Akhir-akhir ini naiknya minyak 

mentah dunia telah menjadikan kondisi perekonomian semakin hari semakin 

kurang jelas. Indeks kurs rupiah terhadap dollar Amerika senantiasa naik turun, 

ditambah naiknya beberapa komponen bahan harga yang menjadi kebutuhan 

masyarakat seperti naiknya harga BBM, listrik, telepon serta naiknya harga-harga 

sembako yang kesemuanya mengakibatkan makin terpuruknya kondisi ekonomi 

nasional. Bagi masyarakat kelas bawah (miskin), kondisi ini semakin menambah 

kesulitan dalam berusaha dan beraktivitas di lini ekonomi. Diantara kesulitan yang 

mereka hadapi adalah kekurangan permodalan untuk membeli bahan dan alat 

produksi, atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena terus melambungnya 

harga. Para pengusaha kecil sangat membutuhkan pihak lain dalam penyediaan 

pinjaman lunak untuk menambah modal usaha mereka.1 Dalam kondisi yang 

demikian ini koperasi dipilih oleh sebagian masyarakat kelas bawah sebagai solusi 

untuk membantu permasalahan tersebut. Sebagai wadah bagi anggota masyarakat 

yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan 

                                                             
1 Ahmad Sumiyanto, 2008, BMT Menuju Koperasi Modern, Yogyakarta: ISES 

Publishing, hal XV 
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peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, berarti  secara tidak langsung 

koperasi turut memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan ekonomi.2 

Banyak kalangan yang melihat bahwa koperasi merupakan sebuah badan 

usaha yang istimewa. Selain itu, banyak prinsip koperasi yang sesuai dengan 

ajaran islam, dimana koperasi merupakan badan usaha yang bersifat komunitas 

juga badan usaha yang dapat meningkatkan sikap bermusyawarah dan demokratis. 

Selain membangun perekonomian yang lebih terbuka dan mampu meningkatkan 

harkat kemanusiaan, koperasi juga dapat menjadi sebuah sistem dalam 

pembangunan ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan badan usaha komunitas 

dikarenakan jati diri koperasi adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Dengan 

demikian, koperasi dapat dikatakan usaha yang paling dekat dengan anggota dan 

konsumennya.3    

Pada alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan 

secara eksplisit bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk 

“memajukan kesejahteraan umum”. Sesuai dengan tujuan Negara itu, maka dalam 

Pasal 33 ayat 1 selanjutnya ditegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Karena yang dimaksud 

dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu adalah Koperasi, maka 

di dalam penjelasan Pasal 33 kemudian ditegaskan bahwa “bangun perusahaan 

yang sesuai dengan itu adalah koperasi”. Penegasan penjelasan Pasal 33 UUD 

1945 itulah kemudian yang menjadi dasar pendirian dan pengembangan koperasi 

di Indonesia, dengan kata lain, secara yuridis, ketegasan konstitusional itu 

merupakan alasan yang utama untuk terus mengembangkan koperasi Indonesia, 

                                                             
2 Revrisond Baswir, 2000, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: BPFE –YOGYAKARTA, 

hal 9 
3 Ahmad Sumiyanto, Op Cit., hal 1 
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sekaligus merupakan alasan utama bagi seseorang untuk bergabung menjadi 

anggota koperasi.4 Landasan idiil koperasi Indonesia yakni pancasila dan UUD 

1945 tercantum dalam Undang-undang  Tentang Perkoperasian. Koperasi 

Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan usaha meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan 

dan bertugas untuk: 

1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, 

daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan 

mewujudkan tercapainya pendapat yang adil dan kemakmuran yang 

merata. 

2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. 

3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.5  

 

Pengakuan resmi suatu perhimpunan orang-orang sebagai suatu koperasi 

diberikan dengan jalan pendaftaran. Agar supaya didaftarkan dan lahir sebagai 

suatu badan hukum, perhimpunan itu harus memenuhi syarat-syarat minimum 

tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang koperasi, sehingga dapat 

ditentukan bahwa perhimpunan tersebut juga suatu koperasi dalam pengertian 

ekonomi. Sifatnya koperasi dalam pengertian ekonomi yang diakui secara resmi 

dalam bentuk pendaftaran berdasarkan undang-undang koperasi, adalah koperasi 

dalam pengertian hukum.6 Syarat-syarat mendapatkan badan hukum penting, 

mengingat setelah koperasi diberikan badan hukum harus berjalan dengan baik 

serta dapat memenuhi fungsinya untuk kepentingan organisasi dan masyarakat 

didaerah kerjanya. Syarat-syarat tersebut diperinci adalah sebagai berikut : 

                                                             
4Revrisond Baswir, Op Cit, hal 106 
5 H.M.N. Purwosutjipto, 2007, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta; 

Djambatan, hal 202 
6 Abdul Kadir Muhammad, 1982,  Hukum Koperasi (terjemahan), Bandung, Alumni-

Bandung, hal 27  
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1. Harus mengajukan surat permohonan dan memenuhi pertimbangan 
formulir yaitu bahwa anggaran dasar tersebut, harus sesuai dengan 
undang-undang koperasi. 

2. Di kemudian harus ada jaminan bahwa pelaksanaan pasal-pasal Anggaran 
Dasar secara material tidak akan bertentangan dengan asas dan sendi-sendi 
dasar koperasi dengan demikian akan nada jaminan bahwa pasal - pasal 
Anggaran Dasar secara material dapat berkembang dengan wajar. 

3. Adanya jaminan atas kemungkinan kelangsungan hidup koperasi, baik 
sebagai perkumpulan orang maupun usaha. 

4. Adanya dikalangan anggota/ pendiri tenaga-tenaga yang telah 
berpengalaman tentang perkoperasian ataupun secara elementer 
mengetahui tentang koperasi.7 
 
Koperasi sebagai suatu organisasi, melaksanakan tugasnya berdasarkan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.8 Anggaran dasar menentukan 

dasar formal bagi komitmen para anggota untuk bekerja sama. Kerjasama semua 

anggota yang bersangkutan untuk keuntungan bersama adalah fondasi setiap 

perhimpunan koperasi. Setiap anggota koperasi mempunyai kepentingan istimewa 

untuk dijamin, karena setiap anggota memberikan kontribusi perorangan juga. 

Semua anggota menyetujui akibat ini dengan menandatangani anggaran dasar. 

Sekali anggaran dasar ditandatangani oleh seorang anggota, ia terikat untuk 

mematuhi semua ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar itu seakan-akan 

perjanjian yang ditandatanganinya.9 

Mengenai keanggotaan, Anggota koperasi merupakan dan sekaligus 

pengguna jasa koperasi yang mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun pada 

dasarnya keanggotaan koperasi terbuka bagi semua orang, namun untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup koperasi perlu adanya persyaratan bagi 

penerimaan anggota. Menurut undang - undang, yang dapat menjadi anggota 

koperasi Indonesia ialah setiap warga Negara Indonesia yang: 

                                                             
7  Arfinal Chaniago, 1987, Perkoperasian Indonesia, Bandung; Angkasa Bandung, hal 

179 
8 Ibid, hal 180 
9 Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, hal 45 
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1. Mampu untuk melakukan perbuatan hukum. 
2. Menerima landasan idiil, asas, dan sendi-sendi dasar koperasi. 
3. Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban-kewajiban sebagai anggota 

koperasi, yang ditetapkan dalam undang perkoperasian, anggaran dasar, 
anggaran rumah tangga, dan peraturan koperasi lainnya. Keanggotaan 
koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi.10 
 

 Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, ia harus 

dilengkapi dengan alat perlengkapan organisasi. Alat-alat perlengkapan organisasi 

koperasi, sebagaimana pada bentuk-bentuk perusahaan lainnya, adalah pilar-pilar 

yang akan menentukan tumbuh atau runtuhnya koperasi. Selain menentukan 

tujuan yang hendak dicapai, alat perlengkapan organisasi koperasi juga 

merupakan alat yang akan menentukan cara mencapai tujuan, serta tercapai atau 

tidaknya tujuan itu.11 Perangkat organisasi koperasi terdiri atas Rapat Anggota, 

Pengawas dan Pengurus. Di antara ketiga alat perlengkapan organisasi tersebut, 

rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Titik tolak keberadaan rapat 

anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi adalah keberadaan lembaga ini 

sebagai satu-satunya lembaga formal yang mewadahi semua anggota koperasi 

sebagai sesama pemilik. Sebagai sesama pemilik maka semua anggota memiliki 

hak yang sama untuk turut menentukan perkembangan koperasi. Melalui rapat 

anggota koperasi inilah semua anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya 

sesuai dengan prinsip “satu orang satu suara”.12 

 Saat ini koperasi tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keberadaan 

koperasi begitu mudah diterima masyarakat karena sifatnya yang mikro sehingga 

masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat 

keberadaan koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sebagai badan 

                                                             
10 H.M.N. Purwosutjipto, Op Cit, hal 205 
11 Revrisond Baswir, Op Cit, hal 129 
12 Ibid, hal 129 
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usaha komunitas, koperasi juga mampu menjaga manfaat ekonomis komunitas.  

Laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak berpindah ke pihak luar karena anggota 

adalah pemilik, konsumen, pekerja, sekaligus produsen. Keberadaan koperasi juga 

untuk memenuhi kebutuhan komunitas dimana hal ini merupakan kebutuhan yang 

tidak di penuhi badan usaha lain.13 

 Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga 

sekarang masih berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya 

dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan. Oleh 

karena itu, banyak atribut yang dialamatkan kepada Muhammadiyah. Antara lain, 

adalah bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan islam modernis, gerakan 

pendidikan, gerakan ekonomi, gerakan social-keagamaan, gerakan pembaharuan 

dan bahkan sebagai gerakan politik.14 Gerakan ekonomi yang dimaksud tersebut 

yakni kegiatan ekonomi untuk memperkuat financial bagi sebuah organisasi. 

Seperti Muhammadiyah, pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk 

memperlancar gerakan-gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. 

Disamping itu, gerakan ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah juga akan 

berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya, dengan upaya menciptakan 

lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar, dan 

angka kemiskinan yang semakin membengkak yang dapat mengancam eksistensi 

iman.15 Pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985 

Muhammadiyah membentuk Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Majelis tersebut 

pada dasarnya untuk menanggapi masalah-masalah ekonomi nasional sebagai 

pandangan Muhammadiyah. Dengan kata lain tugasnya lebih menjurus pada 
                                                             

13 Ahmad Sumiyanto, Op Cit, hal 2 
14 Syamsul Hidayat dkk, 2010, Studi Kemuhammadiyahan Kajian Historis, Ideologis dan 

Organisasi, Surakarta; LPID, hal 154 
15 Ibid, hal 163 
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advokasi. Selama 10 tahun, majelis ekonomi Muhammadiyah tidak memiliki 

kegiatan yang nyata dalam pembinaan ekonomi umat, walaupun sudah mengarah 

kesitu. Baru pada muktamar ke-43 di aceh nama Majelis Ekonomi 

Muhammadiyah dipertegas menjadi Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah 

dan mulai mengambangkan misi membina ekonomi umat. Program pembinaan 

ekonomi umat menjadi salah satu program unggulan muktamar. Sejak periode 

kepengurusan Muktamar ke-43, kegiatan Majelis Pembina Ekonomi mulai 

diarahkan. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan 

pada konsep misi dan visi tertentu. Pada dasarnya Majelis Pembina Ekonomi 

membina ekonomi umat melalui tiga jalur, yaitu:   

1. Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang 
memperesentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah 

2. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah; dan 
3. Memberdayakan anggota Muhammadiyah dibidang ekonomi dengan 

mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah 

Dalam mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki asset dan 

sumber daya yang bisa dijadikan modal. Asset pertama, adalah sumber daya 

manusia, yaitu anggota muhammadiyah sendiri. Kedua, kelembagaan amal usaha 

yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, 

poloklinik, rumah sakit dan panti asuhan yatim piatu. Ketiga, organisasi 

Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting. 

Dengan aset seperti itu Muhammadiyah membangun kerja sama dengan berbagai 

lembaga, misalnya dengan Departemen Koperasi. Atas dasar kerja sama itu 

Muhammadiyah mengimbau pendirian koperasi-koperasi di daerah-daerah. Kini 

telah terbentuk lebih dari 550 unit koperasi Muhammadiyah di seluruh 

Indonesia16. Majelis ekonomi dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian 

                                                             
16 Ibid, hal 164-165 
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warga dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar 

Muhammadiyah Bab II Pasal 3 ayat (8) yang berbunyi “Membimbing masyarakat 

ke arah perbaikan kehidupandan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran 

islam”.17   

  Lebih dari 550 unit koperasi yang telah dibentuk oleh Muhammadiyah di 

seluruh Indonesia.  Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Muhammadiyah 

ialah sebuah  perserikatan sedangkan  jika melihat  pengertian koperasi 

berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 Pasal 1 adalah “badan usaha 

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. sedangkan 

Persyarikatan Muhammadiyah itu bukan orang perorangan. Oleh sebab itu jika  

persyarikatan Muhammadiyah memiliki  koperasi maka sejauh mana 

Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan koperasi yang didirikannya adalah 

miliknya atau dibawah naungannya.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

menyusun skripsi dengan judul “KEDUDUKAN PERSYARIKATAN 

MUHAMMADIYAH SEBAGAI PEMILIK KOPERASI BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN  

(Study Kasus Koperasi Serba Usaha Surya Utama dan Koperasi Syariah 

BMT Surya Buana Surakarta ). 

 

 

 

                                                             
17 Ibid, hal 111 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian disamping harus ditentukan obyek penelitian juga 

harus diadakan suatu pembatasan masalah terhadap obyek yang harus 

diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui seberapa masalah yang 

akan dibahas, agar lebih diperoleh gambaran yang jelas, tidak kabur dan 

berlarut-larut. 

Untuk mempertegas ruang lingkup penelitian, penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu hanya terbatas pada Kedudukan 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi  dan mengenai 

keanggotaan dan hak-hak anggota Koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik 

Koperasi yang didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan 

Muhammadiyah ? 

2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan kegiatan pembagian anggota dan 

hak anggota koperasi antara koperasi yang di bentuk oleh anggota 

persyarikatan Muhammadiyah (KSU Surya Buana) yang termasuk 

dalam struktur kelembagaan Muhammadiyah dengan koperasi yang 

dibentuk atas inisiatif anggota persyarikatan Muhammadiyah diluar 

struktur kelembagan Pesyarikatan Muhammadiyah (KS BMT Surya 

Buana) berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai 

pemilik Koperasi Surya Utama   

2. Mengetahui perbedaan pelaksanaan kegiatan koperasi yang didirikan 

oleh anggota persyarikatan muhammadiyah dibawah struktur 

kelembagaan persyarikatan muhammadiyah dengan koperasi yang 

didirikan oleh anggota persyarikatan muhammadiyah diluar struktur 

kelembagaan persyarikatan muhammadiyah berdasarkan UU No. 25 

Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu tentang hukum yang berkaitan dengan kedudukan 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi 

b. Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan 

kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik 

koperasi   

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, bahan 

kajian, pedoman maupun referensi bagi civitas akademika Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan masyarakat 
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mengenai kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai 

pemilik Koperasi 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya.18 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu 

penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma 

hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari 

permasalahan yang ditemui dalam penelitian.19 

Dengan metode pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui dan 

memperoleh kejelasan secara menyeluruh tentang Kedudukan 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi berdasarkan 

hukum positif di Indonesia 

2. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

diskriptif. Jika penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara 
                                                             

18 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta; 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 4 

19 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 
hal. 72-79 
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cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau 

keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi, 

penelitian tersebut disebut penelitian deskriptif. 20 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Serba Usaha Surya 

Utama di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 25 Kecamatan Banjarsari 

Kotamadya Surakarta koperasi yang dibentuk oleh Majelis Ekonomi 

Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Surakarta dan Koperasi Syariah BMT Surya Buana 

Surakarta di Jalan Jl. Ahmad yani 240 Pasar Ngemplak, Kelurahan 

Gilingan Kecamatan Banjarsari 

4. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan 

yaitu di Sekretaris majelis Ekonomi Kewirausahaan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Surakarta dan Manager Koperasi Syariah BMT Surya Buana 

Surakarta  Mengenai kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah 

Sebagai Pemilik Koperasi 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari 

penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 

                                                             
20 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal 58 
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penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam 

bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan 

diperpustakaan, atau milik pribadi peneliti.21 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar maka dalam hal ini dilakukan 

pengumpulan data dengan cara: 

a. Wawancara (interview) 

Dilakukan dengan cara tanya jawab atau komunikasi langsung 

melalui percakapan dengan Sekretaris Majelis Ekonomi 

Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Surakarta dan Manager Koperasi Syariah BMT 

Surya Buana Surakarta 

b. Studi Dokumen 

Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang diperoleh 

dilapangan oleh penulis sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c. Study Kepustakaan  

Dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku ilmiah, 

peratuan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil 

penelitian lainnyayang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam hal ini yaitu analisis data 

kualitatif karena data yang diperoleh berupa informasi dan merupakan 

sumber data deskriptif yang dilakukan dengan menghubungkan data 

                                                             
21 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: cv. Mandar Maju, hal 65 
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yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun teori-

teori dengan data yang diperoleh dari lapangan. 

 

G. Sistematika Penulisan  

Agar skripsi dapat tersusun sesuai apa yang dikehendaki penulis, 

maka penulis memberikan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran 

umum mengenai penulisan hukum yang mencakup Latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai 

pengertian koperasi, kedudukan hukum koperasi Indonesia, landasan,asas, 

dan tujuan koperasi di Indonesia, bentuk dan jenis koperasi, anggaran 

dasar koperasi, keanggotaan koperasi, alat perlengkapan koperasi, modal 

koperasi, selisih hasil usaha (SHU), Persyarikatan Muhammadiyah, 

Susunan Organisasi Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan 

Muhammadiyah, Organisasi Otonom Muhammadiyah, Amal Usaha 

Muhammadiyah, Anggota Persyarikatan Muhammadiyah. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan 

disajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai 

Pembentukan KSU Surya Utama dan Kedudukan Persyarikatan 

Muhammadiyah sebagai pemilik koperasi, Tujuan, keanggotaan, 

kewajiban dan hak anggota, bidang usaha, modal usaha, simpanan 

anggota, pembagian SHU KSU Surya Utama, Pembentukan KS BMT 

Surya Buanaoleh anggota persyarikatan Muhammadiyah diluar struktur 
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kelembagaan Muhammadiyah, tujuan, keanggotaan kewajiban dan hak 

anggota, bidang usaha, modal usaha, simpanan anggota, pembagian SHU 

KS BMT Surya Buana, pendirian dan Jenis KSU Surya Utama dan KS 

BMT Surya Buana berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, perbedaan 

pelaksanaan kegiatan pembagiananggotadan hak anggota antara KSU 

Surya Utama dengan KS BMT Surya Buana berdasarkan UU No. 25 

Tahun 1992.  

Bab IV Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran 

berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai 

jawaban terhadap pembahasan untuk menuju perbaikan sehingga 

bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


