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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar masyarakat indonesia telah menyadari bahwa lembaga 

keuangan yang dikelola secara syarīah lebih dapat dipercaya serta 

menguntungkan dan terjamin keselamatan dunia-akhirat karena menggunakan 

sistem bagi hasil. Pada dasarnya lembaga keuangan dalam hal ini koperasi selalu 

menginginkan dapat bekerja selektif mungkin, pengelolaan koperasi –koperasi 

tersebut juga mengharuskan yang optimal. Peran Koperasi Serba Usaha Syarīah 

dalam menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil di lingkungannya 

merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. 

Koperasi Serba Usaha Syarīah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi 

untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk, anggota. 

Jika demikian, berarti Koperasi Serba Usaha Syarīah dapat disebut sebagai 

lembaga swadaya ekonomi umat yang di bentuk dari, oleh, dan untuk anggota. 

Dalam lembaga keuangan Syarīah non bank, Koperasi Serba Usaha Syarīah 

merupakan lembaga keuangan yang saat ini mulai banyak dan memiliki peranan 

penting di masyarakat dalam membantu suatu kegiatan produktif. Dalam kegiatan 

produktif ini Koperasi Serba Usaha Syarīah selalu memberikan pembiayaan 

kepada pedagang, petani, peternak, perikanan,sentra industri dan lain sebagainya. 

Kegiatan ini yang sudah banyak berlaku di Koperasi Serba Usaha Syarīah 

manapun termasuk Koperasi Serba Usaha Syarīah AN NUR selalu memberikan 
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penawarkan dengan berbagai pembiayaan yaitu pembiayaan muḍārabah, 

pembiayaan murābaḥah dan pembiayaan Qordhul Hasan. 

 Muḍārabah berasal dari ḍāraba yang berarti memukul atau berjalan. 

Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang 

sedang mencari nafkah untuk berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah 

SWT. 

Persepsi anggota Koperasi Serba Usaha Syarīah pembiayaan muḍārabah  

merupakan akad kerjasama dimana pihak Koperasi Serba Usaha Syarīah AN 

NUR memberikan modal kepada anggota yang membutuhkan modal dan anggota 

mengembangkan modal tersebut. 

Persepsi ini banyak anggota yang berpendapat sama bahwa muḍārabah 

adalah pembiayaan yang memiliki akad kerjasama antara pihak muḍārib 

(menjalankan usaha) dan ṣahībul-mal (pemilik modal)1 Pembagian keuntungan di 

sepakati bersama, sedang kerugiannya di tanggung oleh pemilik modal, jika 

kerugian itu di sebabkan bukan karena kelalaian pengusaha, akan tetapi jika 

kerugian tersebut di sebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha 

berkewajiban menanggung kerugian tersebut. Sedangkan sebagian anggota yang 

tidak tahu atau tidak mengerti apa yang dinamakan pembiayaan muḍārabah, pihak 

Koperasi Serba Usaha Syarīah AN NUR atau pegawai menjelaskan dengan baik 

kepada anggota tentang pembiayaan yang ingin di ambil, dengan penjelasan itu 

                                                           
1 Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta : UII Pres, 2014 

hlm. 13 
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pihak anggota sudah memahami apa yang di namakan pembiayaan muḍārabah 

dengan baik.  

Dalam pembiayaan muḍārabah ini, anggota belum memahami bagaimana 

hukum bagi hasil pada pembiayaan muḍārabah secara hukum Islam. Karena para 

anggota yang sebagian berpendidikan rendah. sebagian anggota yang 

mengeluhkan pembiayaan muḍārabah, anggota mengeluhkan karena angsuran 

yang didapat lumayan besar dari pendapatan perbulan.  

Anggota mengeluhkan semua itu karena dalam usaha yang dijalankan 

tidak selalu ramai pasti ada pasang surutnya. Dan untuk sebagian besar anggota 

menerima apa yang telah di sepakati pihak Koperasi Serba Usaha Syarīah AN 

NUR dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “ANALISIS  PERSEPSI ANGGOTA 

TERHADAP HUKUM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH PADA 

KOPERASI SERBA USAHA SYARĪAH AN NUR TAWANGSARI 

KABUPATEN SUKOHARJO “ 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu:  

1. Bagaimana persepsi anggota terhadap hukum bagi hasil pembiayaan 

muḍārabah pada Koperasi Serba Usaha Syarīah AN NUR 

Tawangsari? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan acuan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota terhadap hukum bagi hasil 

pembiayaan muḍārabah pada Koperasi Serba Usaha Syarīah AN NUR 

Tawangsari. 

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian ini antara lain :   

1. Secara Teoritik 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam 

merencanakan strategi pengambilan keputusan dan menentukan 

kebijakan yang berkaitan persepsi anggota terhadap hukum bagi 

hasil muḍārabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 

anggota  terhadap sistem mud}har>abah yang diberikan. 

b. Bagi pembaca 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut 

dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk kasus-kasus yang 



5 
 

serupa mengenai pengaruh persepsi anggota terhadap hukum bagi 

hasil muḍārabah.  

2. Secara Praktis 

Memberikan sumbangan terhadap penelitian yang berkaitan dengan 

persepsi anggota terhadap hukum bagi hasil muḍārabah sehingga dapat 

mengetahui kepercayaan anggota pada akad pembiayaan muḍārabah. 

 


