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PENAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada tahun 2015 persentase pemeluk agama Islam di kecamatan 

Tawangsari kabupaten Sukoharjo adalah sembilan puluh sembilan persen
2
. 

Dari jumlah ini, masyarakat Tawangsari sangat membutuhkan sistem-

sistem yang berlandaskan agama Islam (Syariah), salah satunya adalah 

sistem syariah dalam bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan 

ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan atas 

al-Quran dan as-sunah, baik secara teori, sistem, maupun praktek kegiatan 

ekonomi umat Islam
3
. Sistem Ekonomi Islam dalam perjalanannya 

mengalami banyak perkembangan, salah satunya adanya koperasi syariah. 

Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir 

secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang 

operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip Syariah
4
. 

Koperasi syariah belakangan ini mulai mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, hampir diseluruh daerah bahkan sampai ke tingkat 

kecamatan terdapat koperasi syariah, baik yang berbentuk Baitul Māl wat 

Tamwīl (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), maupun 
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yang berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) syariah. Termasuk di 

kecamatan Tawangsari, di kecamatan tersebut terdapat lima Koperasi 

Syariah, yaitu: Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Akbar, Koperasi Serba 

Usaha Syariah (KSUS) An-Nur, Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Sahabat, 

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Syariah cabang Tawangsari, dan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Surya Mandiri Cabang 

Tawangsari. 

Demi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan koperasi syariah, 

kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMKM) Republik 

Indonesia selaku kementrian yang membidangi perkoperasian Indonesia 

termasuk perkoperasian syariah, mengeluarkan kebijakan tentang 

pedoman penilaian kesehatan koperasi syariah yang tertuang dalam 

Peraturan Mentri (Permen) Nomor 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007, yang 

salah satu aspek penilainnya adalah tentang kepatuhan koperasi syariah 

terhadap prinsip syariah.
5
  

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan setiap koperasi syariah 

dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan 

berdasarkan jatidiri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 

anggota dan masyarakat di sekitarnya
6
. Namun, apakah setiap koperasi 
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syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan pedoman 

penilaian kesehatan koperasi syariah, khususnya dalam hal kepatuhan 

terhadap Prinsip Syariah? 

Dari paparan di atas, setiap koperasi syariah hendaknya harus 

sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh kementrian 

KUMKM,  khususnya dalam hal kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah terhadap Prinsip Syariah 

Berdasarkan Permen K.UMKM Nomor: 35.3/Per/M.KUMKM/X/2007 

(Studi Kasus di BMT Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan 

Tawangsari Tahun 2015). Peneliti memilih subjek penelitian di BMT 

Akbar dan KSUS An-Nur karena Koperasi tersebut memiliki asset yang 

paling besar dan yang berbasis (pusat) di kecamatan Tawangsari, 

sedangkan yang lain merupakan cabang dari koperasi di daerah lain. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan 

pokok masalah yaitu : “Bagaimana tingkat kepatuhan koperasi syariah 

terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor:  

35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan 

KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari, Kab. Sukoharjo Tahun 

2015?” 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan mengetahui tingkat kepatuhan koperasi syariah 

terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 

35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar dan KSUS 

An-Nur Tahun 2015. 

2. Manfaat Penelitian : 

a. Secara Teoritis 

Manfaat toeritis yakni terkait kontribusi penelitian terhadap 

perkembangan teori dan ilmu pengetahuan. 

1) Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan rujukan atau bahan 

kajian bagi penelitian selanjutnya. 

2) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

penulis tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap 

prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 

35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar 

dan KSUS An-Nur Tahun 2015. 

3) Bagi pembaca, dapat berkontribusi menjadi rujukan dan wawasan 

pembaca tentang tingkat kepatuhan koperasi syariah terhadap 

prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 
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35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT Akbar 

dan KSUS An-Nur Tahun 2015. 

b. Secara Praktis 

Bagi koperasi syariah di kecamatan Tawangsari dan lembaga syariah 

secara umum, hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

sebagai bahan acuan untuk melakukan kebijakan-kebijakan dan 

evaluasi, yang menyangkut dengan peningkatan kepatuhan koperasi 

syariah terhadap prinsip syariah berdasarkan Permen K.UMKM 

Nomor: 35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di Koperasi Syariah BMT 

Akbar dan KSUS An-Nur Kecamatan Tawangsari Tahun 2015. 

 


