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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan Lembaga Perekonomian di Indonesia sangat pesat, 

selain lembaga perbankan terdapat lembaga-lembaga perekonomian yang 

menjamur di Indonesia. Salah satu lembaga perekonomian yang menjadi 

pilihan masyarakat Indonesia adalah Koperasi. Koperasi berkembang di 

Indonesia sejak masa penjajahan, baik penjajah negaraBelanda maupun oleh 

negara Jepang.Dahulu rakyat Indonesia mengalami penindasan di bidang 

ekonomi yang mana terdapat Rentenir yang memberikan pinjaman kepada 

rakyat Indonesia dengan Bunga yang sangat besar sehingga para pejuang 

tergerak untuk membentuk Koperasi agar rakyat Indonesia terhindar dari 

ganasnya Rentenir pada masa itu. 

Muhammad Hatta memberikan pengertian oleh Subandi dalam 

bukunya Ekonomi Koperasi (teori dan praktek) bahwa Koperasi didirikan 

sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya, 

mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya. 

Secara harfiah “koperasi” berasal dari kata Cooperation dalam bahasa latin,  

Cooperation dalam bahasa Inggris, Co-operatie dalam bahasa Belanda 

kemudian dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja bersama, atau 

bekerja sama atau kerjasama, merupakan koperasi.
1
 Menurut Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian  Koperasi 

                                                             
1  Kamaralsyah, DH. SKK. 1987. Pancawindu Gerakan Koperasi. Jakarta; Dekopin.Hal. 190 
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adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan 

hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 

bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip Koperasi. Koperasi disini dikaitkan dengan demokrasi ekonomi, 

koperasi adalah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai 

tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai ketertiban organisasi 

(mempunyai aturan) bahkan memiliki asas dan sendi-sendi dasar.
2
 

Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 tentang Perkoperasian, koperasi dapat memperoleh  modal dari (1) 

setoran Pokok dan sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal. Dijelaskan 

dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian, Setoran Pokok adalah sejumah uang, yang wajib dibayar oleh 

seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan 

mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.Penjelasan 

selanjutnya menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012, setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan 

mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9, Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti 

penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi, sesuai dengan Pasal 68 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yaitu setiap anggota koperasi 

harus membeli sertifikat modal koperasi yang jumlah minimumnya 

ditetapkan dalam anggaran dasar. Sertifikat modal koperasi dapat berupa 

                                                             
2  Sudarsono dan Edilius.1992. Koperasi Dalam Teori dan Praktek.Jakarta; Rineka Cipta.Hal. 1 
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tanah, kendaraam dan lainnya yang dapat dinilai dengan uang oleh penilai 

dan berlaku sah apabila kepemilikan tanah atau kendaraan tersebut telah 

dialihkan atas nama koperasi yang bersangkutan. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian modal awal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal 

pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang Peroperasian bahwa modal koperasi berasal dari modal sendiri 

dan modal pinjaman, modal sendiri terdiri dari : a) Simpanan Pokok; b) 

Simpanan Wajib; c) Dana cadangan; d) Hibah, sedangkan Modal pinjamana 

berupa : a) Anggota; b) Anggota Koperasi Lain; c) Pinjaman dari Koperasi 

lain; d) Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya; e) Pinjaman 

dengan cara penerbitan obligasi dan surat utanglainnya; atau f) Sumber 

pinjaman lainnya. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib 

disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi.
3
 

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama 

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan 

kesempatan tertentu.
4
 Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh 

dari penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal 

sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
5
 Hibah adalah 

sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan 

pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun.
6
 Modal pinjaman 

                                                             
3
  Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. 2005. Hukum Koperasi 

Indonesia Pemahama, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha. Jakarta;KENCANA. Hal. 117. 
4  Subandi. 2009. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Jakarta;ALFABETA. Hal. 82. 
5  Ibid. 82 
6  Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. Ibid. hal. 121. 
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adalah sejumlah uang tunai atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh 

dari luar koperasi atas dasar perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang 

bersangkutan. 

Perbedaan ini menuai banyak kesenjangan. Koperasi pada dasarnya 

bertujuan untuk kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri, namun saat ini 

dengan adanya sertifikat modal koperasi membuat tujuan koperasi menjadi 

bergeser menjadi suatu badanhukum yang mementingkan keuntungan semata. 

Menurut Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

Revrisond Baswir dalam Surat Kabar Tempo.Co Kamis, 29 Mei 2014 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mendorong 

koperasi menjadi lebih kapitalis. Dalam undang-undang ini, hubungan 

keanggotaan koperasi menjadi tertutup dan bersifat jual-beli semata, 

persoalan lebih lanjut yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2012 adalah keanggotaan koperasi yang diskriminatif. Dengan sistem 

penanaman saham, keanggotaan koperasi menjadi tertutup untuk orang-orang 

yang memiliki modal. Perubahan mengernai permodalan yang terdapat dalam 

Koperasi merupakan pencerminan yang terdapat dalam Badan Hukum yang 

bersifat Profit atau mengedepankan keuntungan. Badan hukum yang 

demikian di Indonesia dikenal dengan CV, Firma, dan Perseroan Terbatas. 

Modal awal dalam koperasi memunculkan permasalahan dalam 

keanggotaan koperasi tentang hak dan kewajiban. Anggota Koperasi adalah 

pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang semuanya harus dicatatkan 

dalam buku daftar anggota, mereka yang menjadi anggota koperasi 

merupakan setiap warga Negara Indonesia  yang mampu melakukan tindakan 
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hukum atau koperasi lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalam anggaran dasar.
7
 Pada dasarnya Anggota koperasi 

dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 

tentang Perkoperasian merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa 

koperasi, anggota sebagai pemilik adalah pemilik anggota atas badan usaha 

koperasi dengan tanggung jawab terbatas sesuai dengan modal yang 

disetorkan anggota.  

Dalam hal pendiriannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1)  Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi  didirikan 

paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan 

sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal perkoperasian. 

Namun hal ini bukan berarti bahwa setiap terdapat 20 orang dapat mendirikan 

koperasi baru di lingkungan yang telah ada koperasi sejenis.
8
 Kemudian 

bagaimana kedudukan hak dan kewajiban anggota koperasi yang 

menyetorkan modal awalnya berupa setoran pokok maupun sertifikat modal 

koperasi, apakah terdapat perbedaan? Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan tentang kewajiban 

para anggota koperasi yaitu a) mematuhi anggaran dasar, anggaran tumah 

tangga, dan keputusan Rapat anggota; b) berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;dan c) mengembangkan dan 

memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Untuk hak-hak para 

anggota koperasi diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 

                                                             
7  Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno.2012.Hukum Perusahaan dan Kepailitan.Jakarta; Erlangga. 

Hal 137-138 
8  Revrisond Baswir. 2000. Koperasi Indonesia. Yogyakarta; BPFE-Yogyakarta. Hal. 87 
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tahun 2012 tentang Perkoperasian, a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan 

memberikan suara dalam Rapat anggota; b) mengemukakan pendapat atau 

saran kepada pengurus di luar Rapat anggota baik diminta atau tidak; c) 

memilih dan/atau dipilih menjadi pengawa atau pengurus; d) meminta 

diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar; e) 

memanfaatkan jasa yang disediakan oleh koperasi; f) mendapatkan 

keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam 

anggaran dasar; dan g) mendapatkan selisih hasil usaha  koperasi dan 

kekayaan hasil penyelesaian koperasi. Hak dan kewajiban pada Pasal 29 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian 

berlaku bagi mereka yang melakukan setoran pokok sebagai modal awal 

koperasi. Sedangkan bagi pemegang Sertifikat Modal Koperasi dalam Pasal 

69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian 

menyatakan bahwa sertifikat modal koperasi tidak memiliki hak suara. 

Menurut Ridwan Khairandy dalam ISI Komplet-2 FH UII, Sertifikat Modal 

Koperasi merupakan Bukti penyertaan, dengan demikian yang menjadi modal 

tersebut adalah penyertaan (awal) dari anggota koperasi bukan sertifikatnya. 

Karena penyetoran melalui Sertifikat Modal koperasi adalah bukti penyertaan 

maka bagi anggota yang melakukan penyetoran melalui hal ini dapat 

kehilangan hak suaranya dalam rapat anggota.Pemilik Bukti penyertaan tidak 

mempunyai hak suara dalam rapat anggota untuk menentukan kebijaksanaan 

koperasi secara keseluruhan, namun pemilik bukti penyertaan dapat diikut 

sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha koperasi.
9
 

                                                             
9  Subandai.Ibid. hal 86. 
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Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian, koperasi memiliki perangkat organisasi yang terdiri atas Rapat 

anggota, Pengawas dan pengurus. Dalam menjalankan peran perangkat 

anggota organisasi memerlukan bantuan para anggota koperasi yang telah 

terdaftar menjadi anggota koperasi dalam buku daftar anggota koperasi. 

Dalam menjalankan peran perangkat organisasi koperasi tidak membedakan 

tentang bagaimana anggota tersebut melakukan penyetoran modal bagi 

koperasi. 

Dengan penjelasan diatas maka perlu dilakukan kajian terhadap 

struktur modal awal koperasi pada BMT Al-Fallah Klaten dan kajian terhadap 

kedudukan anggota koperasi pada BMT AL-Fallah Klaten sehingga penulis 

tertarik untuk menulis dengan judul “KOPERASI JASA KEUANGAN 

SYARIAH : Studi tentang Aspek-aspek Yuridis Permodalan di BMT Al 

Fallah Klaten”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana struktur permodalan koperasi pada BMT Al Fallah Klaten? 

2. Bagaimana kedudukan anggota koperasi pada BMT Al Fallah Klaten? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan struktur permodalan awal koperasi yang terdapat pada 

BMT Al-Fallah Klaten. 
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2. Untuk menjelaskan kedudukan anggota koperasi pada BMT Al-Fallah 

Klaten. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan, 

adapun manfaat dan kegunaan tersebut yakni sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang Struktur 

Permodalan Awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)-Baitul Maal 

Wattamwil  (BMT) yang sedang berkembang di masyarakat Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk memberikan masukan pada pelaku-pelaku bisnis maupun pengelola 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)-Baitul Maal Wattamwil  (BMT) 

agar dapat melakukan pembagian hasil modal dalam Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS)-Baitul Maal Wattamwil  (BMT) sesuai dengan 

kaidah yang berlaku. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang Koperasi adalah 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun 

setelah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 diajukan dalam permohonan 

Pengujian Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi tertanggal 13 Februari 

2013 dengan Nomor perkara : 28/PUU-XI/2012 oleh Gabungan Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Jatim, Pusat Koperasi Unit Desa 
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(PUSKUD) Jatim, Pusat Koperasi Wanita Jatim (Puskowanjati), Pusat 

Koperasi An-nisa’, Pusat Koperasi BUEKA Assakinah Jatim, Gabungan 

Koperasi Susu Indonesia, Agung Haryono, dan Mulyono sebagai pemohon, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dinyatakan 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan asas 

kekeluargaan dan asasgotong royong yang tumbuh dalam Masyarakat 

Indonesia. Adapun alasan majelis hakim konstitusi berpendapat dalam 

putusannya pada tanggal 28 Mei 2014, bahwa pasal-pasal yang dijadikan 

dalil-dalil permohonan merupakan inti atau jantung dari Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang tidak sesuai dengan Asas 

Kekeluargaan dan Asas Gotong Royong serta tidak mementingkan 

kepentingan anggotanya melainkan mementingkan kepentingan para pemodal 

yang memasukkan modalnya pada koperasi tersebut, sehingga menyatakan 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 dinyatakan dibatalkan dan tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat oleh karena itu Undang-Undang Nomor 

25 tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai 

terbentuknya undang-undang yang baru. Tidak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 17 tahun 2012 merupakan tindakan yang benar agar tetap menjaga 

nilai Demokrasi Ekonomi pada badan hukum Koperasi. 

1. Struktur Modal Awal Koperasi. 

Permodalan Koperasi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mana Modal Koperasi 

terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Dalam penjelasan Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 modal sendiri adalah 
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modal yang menanggung resiko.Modal sendiri dapat berasal dari: a. 

Simpanan Pokok; b. Simpanan Wajib; c. Dana Cadangan; d. Hibah. 

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam 

kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi.
10

 Simpanan Wajib 

adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib 

dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 

tertentu.
11

 Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari 

penyisihan hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri 

dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
12

Hibah adalah 

sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan 

pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun.
13

 Modal Pinjaman 

dapat berasal dari : a. Anggota; b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; 

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya; d. Penerbitan obligasi dan surat 

hutang lainnya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang 

dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian 

hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan.Anggota merupakan 

suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang 

memenuhi syarat.
14

 Pinjaman dari koperasi lain atau dari pihak ketiga lain, 

dilakukan dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
15

 Pinjaman dari 

lembaga keuangan umumnya diberikan oleh lembaga keuangan kepada 

                                                             
10  Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. 2005. Hukum Koperasi 

Indonesia Pemahama, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha. Jakarta;KENCANA. Hal. 117. 
11

  Subandi. 2009. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik). Jakarta;ALFABETA. Hal. 82. 
12  Ibid. 82 
13  Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. Ibid. hal. 121. 
14  Subandi.Ibid. 83. 
15  Ibid. 83 



11 
 

koperasi berdasarkan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang 

berisi ketentuan yang lunak dan khusus hanya untuk badan usaha.
16

 

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, koperasi dapat menjual 

obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor, hal ini untuk 

mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi.
17

 

2. Kedudukan Anggota Koperasi. 

Salah satu prinsip koperasi, “keanggotaan koperasi pada dasarmya 

bersifat sukarela”. Sukarela adalah setiap anggota koperasi mendaftar 

menjadi anggota berdasarkan atas kemauan sendiri, terbuka adalah setiap 

orang yang mampu dan memenuhi syarat keanggotaan suatu koperasi yang 

diterima sebagai anggota koperasi.
18

 Keanggotaan koperasi diatur dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

yaitu yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang 

memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh anggaran dasar. 

Dengan demikian setiap anggota koperasi akan dikenakan hak dan 

kewajiban. Pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 

tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur kewajiban anggota koperasi, 

(1) Setiap anggota memiliki kewajiban : a. mematuhi Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam 

Rapat Anggota; b. berpartisipasi dalam kegiatan usahs yang 

diselenggarakan oleh Koperasi; c. mengembangkan dan memelihara 

                                                             
16  Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemy. Ibid. 124. 
17  Ibid.124 
18  Subandi.Ibid. 45. 
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kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Setiap Anggota 

mempunyai hak: a. menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan 

suara dalam Rapat Anggota; b. memilihdan/atau dipilih menjadi aggota 

Pengurus atau Pengawas; c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut 

ketentuan dalam Anggaran Dasar; d. mengemukakan pendapat atau saran 

kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak 

diminta; e. memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara 

sesama aggota; f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan 

Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Dalam penjelasan 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian, sebagai konsekuensi menjadi anggota koperasi, maka 

anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu, mematuhi 

ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota. Mengingat 

anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam 

usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula 

untuk mengembangkan usaha koperasi. Hal itu sejalan dengan dengan hak 

anggota untuk memanfaatkan dan mendapatkan pelayanan dari 

koperasinya.Anggota merupakan factor penentu dalam kehidupan 

koperasi, oleh karena itu ini penting bagi anggota untuk mengembangkan 

dan memelihara kebersamaan. 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 

pendekatan doktrinal (normatif) karena dalam penelitian ini hukum 

dikonsepikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jenis penelitian Penemuan 

Hukum In-Concreto,  karena penelitian ini bermaksud membandingkan 

antara kenyataan normatif yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga suatu Baitul Maal Wattamwil  (BMT) dengan 

Norma Hukum Positif berupa perundang-undangan yang mengatur tentang 

Perkoperasian Indonesia. 

Selain itu peneltiian ini juga berjenis penemuan asas-asas hukum karena 

kan mendasarkan pada hukum islam. 

2. Jenis Penelitian 

Tipe kajian didalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena 

bermaksud mengambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal 

yang terkait dengan  Pola-pola Permodalan pada Baitul Maal Wattamwil 

(BMT) Al-Fallah Klatendan terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap 

pihak-pihak yang melakukan penyertaan modal pada Baitul Maal 

Wattamwil (BMT) Al-Fallah Klaten. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari Data sekunder 

berupa Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Baitul Maal 

Wattamwil  (BMT) serta Dokumen tertulis lain yang terkait. 
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4. Metode Pengumpulan Data. 

Pegumpulan data akan dilakukan dengan Studi Kepustakaan, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan 

mempelajari data sekunder berupa Anggaran Dasar dan Angaran Rumah 

Tangga Baitul Maal Wattamwil  (BMT) serta Dokumen tertulis lain yang 

terkait 

5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara normatif kualitatif 

yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, 

norma-norma, sertadoktrinyang  akan didiskusikan dengan data yang telah 

diperoleh dari obyek yang diteliti berupa Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Baitul Maal Wattamwil  (BMT) sebagai satu kesatuan 

yang utuh. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga pada tahap akhir akan 

ditemukan hukum in-concretonya. 

 

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Unsur Pelaksana/ 

waktu 

Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V 

Penyusunan 

praproposal 

                    

Penyusunan proposal                     

Seminar proposal                     
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Pengumpulan data                     

Analisis data                     

Penyusunan laporan                     
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan 

pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam 

penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Penelitian, Metode 

Penelitian, Jadwal Waktu Pelaksanaan, dan Sistematika Penulisan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang 

Perkoperasian Indonesia, Tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)-

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Di Indonesia, dan Aspek kelembagaan BMT 

dari aspek hukum Islam. 

Bab III adalah Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang akan 

menguraikan tentang Rumusan Masalah yaitu Struktur permodalan pada Baitul 

Maal Wattamwil (BMT) Al Fallah Klaten dan Pembagian Hasil permodalan 

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al Fallah Klaten. 

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari 

hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam 

penulisan skripsi ini. 

 


