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TINJAUAN HUKUM ISLAM, TERHADAP SIMPANAN SANTRI DI 

KOPERASI PONDOK PESANTERN (KOPONTREN)                                                  

(Teori Fiqh Multi Akad) 

(Studi Kasus: Koperasi Pondok Pesantren Tahfidzul qur’an Al-Ikhlas Unit 

Putra, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo) 

ABSTRAK 

Fokus penelitin ini adalah untuk mengetahui penggunaan akad muamalah serta 

tinjauan hukum Islam menggunakan Teori Fiqh Multi Akad, dalam 

menghukumi praktik koperasi di Ponpes al-Ikhlas yang berlokasi di kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini juga sebagai penegasan atas anggapan dari sebagian 

masyarakat muslim yang meragukan keabsahan penggunaan Multi Akad dalam 

bertransaksi. Kebolehan Multi Akad haruslah dengan komposisi akad yang 

benar dan tidak menyalahi dari pada ketentuan Fiqh Multi Akad, Manfaat 

penelitian ini untuk menambah wawasan para akademisi atau pun praktisi 

ekonomi Islam dalam hal penerapan fiqh akad serta hukum penggunaannya 

dalam aktivitas fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa praktik koperasi di Ponpes al-Ikhlas 

menggunakan tiga bentuk akad muamalah yang bersifat Mu’awadhah (bisnis) 

yakni Akad Wakalah al-khassah, Akad Wadi’ah Yad al-dhomanah dan Akad 

Ijarah, kemudian jenis Multi Akadnya termasuk Multi akad Mujtami’ah al-

Mukhtalifah al-Mustatirah, artinya penggunaan lebih dari satu jenis akad yang 

berkumpul menjadi satu, berimplikasi pada hukum yang berbeda namun tidak 

membatalkan atau mematahkan akad yang telah dibangun. Penggunaan Multi 

Akad Mujtami’ah al-Mukhtalifah al-Mustatirah pada koperasi Ponpes al-Ikhlas 

di tinjau menggunakan teori fiqh multi akad, Sah untuk digunakan dan tidak 

termasuk larangan Rasulullah yang melarang dua akad dalam satu akad, dua jual 

beli dalam satu jual beli, atau penggabungan jual beli dan hutang piutang, 

karena menggunakan komposisi akad yang benar dan tidak menyalahi prinsip 

dari fiqh multi akad. 

 

Kata Kunci: Koperasi, Hukum Islam, Akad Muamalah, Fiqh Multi Akad 

ABSTRACT 

The focus of this research is to know the use of muamalah akad (contract) and a 

review of Islamic law using Multi Akad Fiqh Theory, in carrying out 

cooperative practices in Islamic Boarding Shool Al-Ikhlas which is located in
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Sukoharjo district.This research is also the confirmation of the muslim society's 

prejudice who doubting the validity of using the multi akad (contract) in 

transaction. The permit of multi akad should be one with the right akad 

composition and does not violate the multi akad fiqh's conditions. The benefit of 

this research is to broaden the knowledge of academics or the practioners of 

Islamic economics in the application of  multi akad fiqh and the law of its use in 

muamalah fiqh activities. This study uses descriptive qualitative method with 

some data collecting methods such as interview, observation, and 

documentation. The results of this study show that the cooperative practice in 

Islamic Boarding School Al-Ikhlas uses three forms of akad which have 

Mu'awadhah (business) Akad characteristic, namely Wakalah al-khassah Akad, 

Wadi'ah Yad al-dhomanah Akad and Ijarah Akad. The type of the Multi Akad is 

multi akad al-mujtami'ah al-mukhtalifah al-mustatirah, it means that the use of 

more than one type of contracts converges into one, implies different laws but 

does not cancel or break the contract that has been built. The use of Al-

mujtami'ah al-mukhtalifah al-mustatirah in Islamic Boarding School Al-Ikhlas's 

cooperative is reviewed by using Multi Akad Fiqh theory that is allowed to be 

used and does not include the Prophet's prohibition which prohibits two 

contracts in one contract, two buyings  and sellings in one buying and selling, or 

a combination of selling and buying and accounts payable, because it uses the 

correct composition of right contract and does not violate the principles of multi 

akad fiqh. 

 

Keywords: Cooperation, Islamic Law, Akad Muamalah, Fiqh Multi Akad 

1. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya di dalam diri manusia melekat sifat sosial (social carakter), sifat ini yang 

menjadikan manusia tidak bisa hidup seorang diri melainkan membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi berbagai aspek dari kebutuhannya. Aspek ekonomi merupakan salah satu kebutuhan  

mendasar yang di perlukan manusia, oleh karenanya untuk memenuhi aspek tersebut (ekonomi) 

maka manusia harus saling tolong- menolong, bergotong royong , dan peduli terhadap sesama 

sehingga kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi secara merata dan adil.  Salah satu prilaku 

ekonomi yang mencerminkan karakter tolong-menolong, bergotong royong, dan peduli terhadap 

sesama yakni ada pada  koperasi.  
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Dari segi etimologi kata “koperasi” berasal dan bahasa Inggris, yaitu cooperation yang 

artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan yang 

dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya 

dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama, Menurut 

Masfjuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Koperasi sebagai 

wadah ekonomi kerakyatan memeiliki nilai instrumental yang paling penting yaitu nilai 

intrumental kerja sama ekonomi,  hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang 

Dasar 1945 bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” Dari 

pernyataan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia harus menerapkan usaha 

bersama (ta’awun).  

Koperasi atau dalam islam para ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah  

(Persekutuan tolong menolong), Syirkah merupakan manifestasi dari firman Allah dalam surah 

Al-maidah ayat 2 yang artinya “ tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan (kebaikan) 

dan ketaatan . janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Taatlah 

kepada Allah sesungguhnya siksa Allah itu sangat berat.” Tolong-menolong dalam kebaikan 

dalam konteks ekonomi atau bisnis maupun perdagangan diwujudkan dalam bentuk kerja sama 

bisnis yang dikenal dalam hukum muamalat disebut dengan syirkah. Syirkah (koprasi) 

merupakan akad muamalah yang berbasis bagi hasil, yaitu kerjasama antara dua pihak mitra 

bisnis atau lebih, yang masing-masing mitra mengkontribusikan modal untuk usaha bisnis dan 

hasil dari bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan perjanjian aplikasi akad syirkah (koprasi). 
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Menfungsikan kopontren pada lingkungan pesantren memliki manfaat yang baik 

minimal begi keberlangsungan ekonomi pesantren itu sendiri, untuk itu perlunya sitem yang jelas 

dalam operasionalnya, salah satu hal yang penting dan menjadi dasar pelaksanaan kopontren 

yakni pada akad-akad yang digunakan harus benar sesui ketentuan fiqh muamalah, sehingga 

setiap praktik transaksi terhindar dari unsur yang bathil seperti ribawi, dzulm, ghoror dan 

sebagainya yang dilarang oleh hukum Islam. Salah satu dari banyaknya pesantren yang di 

dalamnya ada kopontren, yakni di  Pondok Pesantren Tahfidzul qur’an al-Ikhlas, di jawa tengah 

kabupaten Sukoharjo, Kec. Mojolaban. 

Dari pemaparan singkat di atas kita ketahui adanya penggunaan lebih dari satu akad atau 

dikenal dengan multi akad, banyak anggapan tentang penggunaan multi akad untuk bertransaksi 

ada ulama yang membolehkan dengan dasar perkembangan zaman dan ada juga yang melarang 

dengan dasar hadis Nabi yang melarang dua akad dalam satu akad atau dua jual beli dalam satu 

jual beli, juga anggapan dari sebagian orang muslim,  mengenai hal ini menarik perhatian penulis 

untuk mengetahui lebih jelas akad-akad apa saja yang di gunakan dalam operasional pada 

koperasi pondok pesantren al-Ikhlas Sukoharjo dan seperti apa tinajuan hukum Islam 

menggunakan teori fiqh multi akad memandangnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian pada koperasi pondok pesantren ini tentang Tinjauan Hukum Islam pada 

Simpanan Santri, di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dengan menggunakan Teori Multi 

Akad. 

2. METODE 

Paradigma penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research), dengan metode 

penelitian Kualitatif deskriptif, yakni informasi yang diperoleh penulis dari narasumber 
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dikumpulkan serta di wujudkan dalam bentuk deskriptif atau gambaran-gambaran tentang 

keadaan yang ada di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain wawacara 

dengan pihak- pihak yang memiliki keterkaitan dengan koperasi al-Ikhlas, kemudian 

dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait penelitian ini, dan 

Observasi, dengan mengamati secara langsung praktik operasional serta alur transaksi pada 

koperasi pondok pesantren al-Ikhlas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data interaktif milik Miles dan Huberman yang memiliki berbagai macam komponen 

dalam menganalisa data penelitian. Setelah melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan terkhir penarikan kesimpulan dengan dijelaskan dalam logika deduktif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penggunaan Akad Muamalah pada praktik simpanan santri di koperasi PPTQ. Al-

Ikhlas Kab. Sukoharjo: 

a. Akad wakalah al-Khassah. 

Akad ini sebagai akad awal sebelum terjadi akad-akad berikutnya, dan akad ini bukan 

merupakan akad uatama sehingga akad ini bersifat Mustatir (tertutupi dengan akad lain) 

penggunaan Akad wakalah al-Khassah pada simpanan santri di koperasi Al-Ikhlas terjadi 

manakala wali santri menitipkan uang saku santri kepada bendahara pesantren dalam hal 

ini bendahara pesantren sebagai si wakil dari wali santri, untuk kemudian menyerahkan 

uang saku santri tersebut (yang dititipkan wali santri kepada bendahara pesantren) kepada 

pihak koperasi, dan kemudian dilakukan pendataan. 
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b. Akad Wadi’ah yad al-dhomanah. 

Akad ini merupakan akad utama yang terdapat pada simpanan santri pada koperasi Al-

ikhlas Sukoharjo, akad Wadi’ah yad al-dhomanah adalah akad yang berbasis titipan yang 

dapat di kelola oleh pihak yang meneriam titipan  menjadi titipan yang produktif, 

penggunaan akad Wadi’ah yad al-dhomanah pada simpana santri di koperasi Al-Ikhlas 

terjadi manakala uang saku santri yang dititpkan oleh wali santri melalui perantara 

bendahara pesantren (wakalah al- Khassah) kepada pihak koperasi Al-Ikhlas, kemudian 

titipan uang saku santri tersebut disimpan dan dapat di kelola oleh pihak pesantren 

menjadi simpanan yang produktif. 

c. Akad Ijarah. 

Akad Ijarah merupakan bagian dari bentuk multi akad yang terdapat pada operasional 

koperasi al-Ikhlas sebagaimana akad Wakalah al-khassah dan akad Wadi’ah Yad al-

dhomanah. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Al-Majelis Ulama Indonesia tentang Akad 

Ijarah adalah akad sewa antara mu’jir (pemberi sewa) dengan musta’jir(penerima sewa) 

atau musta’jir dengan ajir(orang melakukan jasa) untuk mempertukarkan manfa’ah (jasa) 

dan ujrah(imbalan), baik manfaat barang maupun jasa. Dalam buku fiqh muamalah 

Harun mengutip beberapa definisi  dari fuqaha’ tentang terminoligi Ijarah. Djuwaini 

yang di kutip oleh Harun, bahwa Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan Ijarah sebagai 

transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan, Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-

Islami wa Adillatuhu, yang di kitip oleh Harun menyebutkan bahwa Ulama’ Syafi’iyah 

berpendapat tentang Ijarah sebagai akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan 

boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu 
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Terbentuknya akad Ijarah pada  koperasi al-Ikhlas, di karenakan pihak koperasi al-

Ikhlas disini sebagai mu’jir atau pihak yang menyediakan  jasa berupa barang-barang 

yang di butuhkan santri selama di pesantren, sehingga para santri tidak perlu susah payah 

untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Kemudian santri al-Ikhlas disini selaku 

musta’jir atau pihak yang  memanfaatkan jasa dari koperasi dengan mendapatkan apa 

yang di butuhkannya (santri) selama di pesantren. Melanjutkan dari penjelasan diatas 

maka bentuk transaksi antara pihak koperasi sebagai mu’jir dan santri sebagai musta’jir 

merupakan termasuk dari bentuk akad Ijarah dimana santri mendapatkan manfaat atas 

jasa yang disediakan oleh pihak koperasi pesantren, tentunya pada proses  ini  harus 

sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh koperasi al-Ikhlas yakni santri harus memiliki 

saldo atau simpanan uang yang cukup namun bila saldo tidak mencukupi maka di anggap 

sebagai hutang oleh pihak koperasi pesantren. Selanjutnya berkenaan dengan ujrah yakni 

upah atau imbalan atas jasa yang diperoleh  santri dari pihak koperasi, ujrah yang 

didapatkan oleh pihak koperasi sebagai mu’jir berupa laba dari setiap transaksi santri 

kepada pihak koperasi dalam pemenuhan  kebutuhan  selama dipesantren. 

Penggunaan Akad Muamalah pada praktik di koperasi al-Ikhlas, berupa akad Wakalah al-

khassah, Akad yad al-dhomanah, dan Akad  Ijarah, ketiga akad tersebut merupakan kategori 

akad Mu’awadhah, yakni akad-akad yang memng di gunakan dalam berbisnis.  
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Berikut ilustrasi penggunaan Multi Akad Muamalah pada koperasi Al-Ikhlas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema penggunaan Multi Akad Pada Koperasi Al-Ikhlas 

 

Penjelasan Istilah  : 

1. Muwaddii’  : Pihak yang menitipkan 

2. Mudtauda’              : Pihak yang dititipi 

3. Muwakkil           : pihak yang mewakilkan 

4. Wakil                  : Pihak yang mewakilkan 

5. Mu’jir              : Pihak yang menyediakan jasa 

6. Musta’jir       : Pihak yang memanfaatkan jasa 
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3.2 Tinjauan Hukum Islam menggunakan Teori Fiqh Multi Akad Pada Praktik 

Koperasi Al-Ikhlas. Kab. Sukoharjo. 

Penggunaan Multi akad dalam tataran fiqh Muamalah sebagai bentuk respon atas 

perkembangan zaman yang dinamis dan moderen dalam konteks transaksi muamalah, 

untuk itu di perlukannya bentuk-bentuk akad yang dapat digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan tranaksi, hal ini sebagai mana yang terjadi pada penerapan Multi Akad (lebih 

dari satu Akad) di koperasi PPTQ. Al-Ikhlas yang berlokasi di Kab. Sukoharjo. 

koperasi Al Ikhlas dalam operasionalnya menggunakan Multi Akad dengan tiga 

bentuk Akad Mualamah, antara lain Akad Wakalah al-khassah, Akad Wadi’ah Yad al-

dhomanah dan juga Akad Ijarah, pada Praktiknya ketiga akad tersebut berimplikasi pada 

hukum yang berbeda-beda akan tetapi penggunaan ketiga akad tersebut saling 

mendukung berdasarkan ketentuan Akad dalam fiqh muamalah dan tidak saling 

mematahkan antara akad satu dengan akad yang lainnya sebagaimana yang terjadi pada 

multi akad al-mujtami’ah dengan pola al-Mutanaqidhah, dimana  akad-akad yang 

membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan 

akad lainnya. oleh karena itu walaupun terdapat perbedaan penggunaan akad tersebut 

akan tetapi saling mendukung satu akad dengan akad yang lainnya.  

Penggunaan Multi Akad (lebih dari satu Akad) pada koperasi al-Ikhlas tersebut, di 

bangun atas dasar tiga akad yang menjadi satu dalam mekanismenya, akad Wadi’ah Yad 

al-dhomanah dan Akad  Ijarah merupakan Akad utama yang mendasari dalam praktik di 

koperasi al-Ikhlas, kemudian Akad Wakalah al-khassah ini merupakan akad awal yang 

dilakukan akan tetapi akad ini bersifat mustatirah (tersembunyi), ketiga akad tersebut 

merupakan kategori jenis akad yang bersifat Mu’awadhah atau akad yang di gunakan 
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untuk kepentingan dalam berbisnis dan sah untuk digunakan menurut ketentuan fiqh 

multi Akad, dalam mekanisme praktiknya ketiga Akad tersebut memiliki implikasi 

hukum yang berbeda-beda akan tetapi ketiganya saling mendukung dan menguatkan, 

contoh ketika terjadinya Akad Wadi’ah Yad al-dhomanah di dahului oleh Akad Wakalah 

al-khassah, dalam praktiknya pada Koperasi al-Ikhlas manakala wali santri menyerahkan 

uang saku santri ke bendahara pesantren untuk di titipkan kepada koperasi al-Ikhlas, pada 

proses wali santri menyerahkan uang saku santri ke bendahara pesantren itu merupakan 

bentuk dari akad Wakalah al-khassah karena bendahara pesantren sebagai wakil dari wali 

santri akan tetapi pada praktiknya akad tersebut merupakan akad mustatir (tersembunyi), 

dengan adanya akad Wakalah al-khassah tersebut secara operasional membantu untuk 

terbentuknya akad Wadi’ah Yad al-dhomanah. 

Contoh selanjutnya praktik multi akad pada koperasi al-Ikhlas yang memiliki 

keterkaitan antara akad satu dengan akad yang lain, dalam praktinya terjadi juga pada 

akad Wakalah al-khassah dengan akad Ijarah, akad Wakalah al-khassah merupakan akad 

awal yang dibangun dan termasuk dalam mekanisme di kopersi al-Ikhlas walaupun akad 

ini bersifat Mustatsir (tertutupi) sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. 

dengan adanya akad Wakalah al-khassah ini bertujuan sebagai penjembatan untuk 

terbentuknya akad Ijarah, akad ini (Ijarah) terjadi manakala wali santri menitipkan uang 

saku santri kepada koperasi al-Ikhlas melalaui perantara bendahara pesantren 

(Menggunkan akad Wakalah al-khassah al-Mustatirah), kemudian manakala uang saku 

santri telah diterima oleh pihak koperasi al-Ikhlas maka uang saku tersebut juga bisa 

dimaknai sebagai jaminan pembayaran di awal, jaminan pembayaran tersebut agar para 

santri dapat melakukan transaksi pada koperasi al-Ikhlas dikemudian hari pada waktu 
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yang telah ditentukan. Dari pembayaran di awal tersebut maka pihak koperasi al-Ikhlas 

selaku mu’jir atau yang menyediakan jasa atas kebutuhan santri selama dipesantren 

mengusahakan untuk melengkapi apa yang diperlukan santri sehingga para santri tidak 

perlu bersusah payah untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri melainkan 

kebutuhannya telah disediakan oleh koperasi pesantren(al-Ikhlas), dan santri selaku 

Musta’jir atau pihak yang menerima jasa mendapatkan kemudahan tersebut. untuk itu 

dari runtutan yang sudah penulis jelasakan sebelumnya, mulai dari landasan teori berupa 

pengertian, macam-macam serta hukum dari Fiqh Multi akad, kemudian pemaparan data 

lapangan berupa praktik operasional (akad Muamalah) koperasi al-Ikhlas, lanjut pada 

singkronisasi atau meninjau keselarasan antara teori dan praktik di lapangan, bahwa 

praktik penggunaan Multi akad yang terdapat pada Koperasi al-Ikhlas  termasuk pada 

kategori Multi akad Mujtami’ah (Berkumpul) yang berpola al-Mukhtalifah (berbeda 

akibat hukum) dan bersifat al-Mustatirah (tersamarkan pada salah-satu akadnya). 

Dari uraian tersebut praktik pada koperasi Al-Ikhkas termasuk pada kategori Multi 

Akad yang Sah untuk digunakan yakni Multi akad Mujtami’ah al-Mukhtalifah al-

Mustatirah  artinya penggunaan akad yang lebih dari satu (multi Akad), berkumpul 

menjadi satu kesatuan, dan mimiliki implikasi hukum yang berbeda akan tetapi 

perbedaan implikasi hukum tersebut tidak membatalkan atau mematahkan akad yang 

telah dibangun, melainkan antara akad satu dengan akad yang lain saling berhubungan 

dan menguatkan dan bersifat tersamarkan pada salah satu akadnya. 

Dikatakan Al-Mujtami’ah karena adanya tiga jenis akad yang berkumpul menjadi satu 

dalam operasional pada koperai Al-Ikhlas, antara lain Akad Wakalah al-khassah, Akad 

Wadi’ah Yad al-dhomanah dan juga Akad Ijarah, dan berpola Mukhtalifah menerangkan 
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bahwa akad-akad tersebut dibangun atas ketentuan hukumnya masing-masing tanpa 

menyalahi prinsip pada akad-akad tersebut. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Praktik simpanan santri pada koperasi al-Ikhlas yang berada di Ponpes al-Ikhlas 

kab.Sukoharjo menggunakan tiga macam bentuk akad mu’amalah yakni akad Wakalah 

al-khassah, akad Wadi’ah Yad al-dhomanah, dan akad Ijarah, Dalam praktiknya akad 

Wakalah al-khassah sebagai akad awal yang berfungsi sebagai penjembatan 

terbentuknya akad Wadi’ah Yad al-dhomanah dan akad Ijarah, sehingga akad-akad 

tersebut terpadu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam sistem, pada 

praktik dikoperasi al-Ikhlas, ketiga akad tersebut merupakan akad yang diperuntukkan 

dalam berbisnis (Mu’awadhah) maka hukumnya sah untuk digunakan berdasarkan 

prinsip fiqh Mu’amalah. 

2. Penggunaan lebih dari satu akad muamalah (multi akad) pada praktik simpanan santri 

di koperasi al-Ikhlas berupa akad Wakalah al-khassah, akad Wadi’ah Yad al-

dhomanah, dan akad Ijarah hal ini berimplikasi pada hukum fiqh Multi Akad yang 

diperbolehkan untuk di terapkan karena akad-akad tersebut saling mendukung satu 

sama lain, sebagaimana akad Wakalah al-khassah sebagai pendukung terbentuknya 

akad Wadi’ah Yad al-dhomanah dan akad Ijarah. sebagai bentuk implikasi hukumnya 

penggunaan multi akad pada koperasi al-Ikhlas termasuk multi akad Mujtami’ah 

berpola al-Mukhtalifah  al-Mustatirah yang artinya terhimpunnya beberapa akad 

dalam satu bentuk akad dengan kombinasi akad yang berbeda. terhimpunnya beberapa 
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akad dalam satu bentuk akad dengan kombinasi akad yang berbedadengan salah satu 

akad yang tersamarkan. 

Pengguanan lebih dari satu akad pada koperasi al-Ikhlas tidak termasuk dari 

larangan hadist Rasulluallah, yang melarang penggunaan dua akad dalam satu akad, 

dua jual beli dalam satu jual beli atau gabungan akad jual beli dan pinjaman, hal ini 

dengan dalil pertama, penggunaaan bentuk akad pada koperasi al-Ikhlas sesuai dengan 

prinsip fiqh mu’amalah yakni mua’awadhah, kedua  bentuk akad yang digunakan 

saling mendukung dan tidak saling mematahkan antara akad satu dengan akad yang 

lain seperti halnya akad Mujtami’ah berpola mutanaqidhah, ketiga bentuk larangan 

pada hadis tersebut merupakan pengecualian (takhsis) untuk diperbolehkannya hukum 

multi akad secara umum.  

4.2 Saran 

1. Pihak koperasi Al-Ikhlas yang berada di bawah naungan Ponpes Al-Ikhlas hendaknya 

lebih mengembangkan lagi lingkup keanggotaan koperasi serta lingkup transaksinya, 

tidak hanya diperuntukan bagi anggota koperasi dalam hal ini para santri melainkan 

juga untuk masyarakat setempat, hal ini dikarenakan semakin banyak dan luas lingkup 

keanggotaan koperasi akan lebih memberikan manfaat yang lebih luas juga bagi 

masyarakat yang ada di sekitar pesantren Al-Ikhlas, dan juga dapat meningkatkan 

kesejahteraan koperasi serta anggotanya. 

2. Koperasi Al- Ikhlas hendaknya lebih mengaplikasikan berbagai macam akad yang di 

operasionalkan dalam bentuk produk usaha yang lain, seperti penerapan akad jual-beli, 

akad ijarah juga bentuk akad –akad yang lain, tentunya dengan menejemen yang 
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proporsional dan tertip tanpa memngganggu aktivitas pesantren, serta 

mempertimbangkan bentuk dan prinsip akad yang digunakan.  

3. Sebagai bentuk upaya meningkatkan manajemen koperasi dalam hal keadministrasian 

hendaknya pihak koperasi Al-Ikhlas membuat kepengurusan pada koperasi yang fokus 

maksudnya memiliki kepengurusn dan devisi yang jelas secara struktural walaupun 

masih berada dibawah naungan pesantren. kemudian mereformasi sistem koperasi dari 

bentuk konvensional yang rawan dengan ketidak tertipan database menjadi  bentuk 

yang lebih tersistem dengan memanfaatkan teknologi komputer dengan tanpa merubah 

bentuk akad yang sudah ada.  
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