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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar 

Koperasi Pasar  Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar merupakan 

salah satu koperasi yang berada di Kabupaten Kampar yang terletak di Jalan 

Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 

Kampar. Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar terletak di 

dalam Pasar Syariah Ulul Albab. Pasar Syariah Ulul Albab
 

merupakan 

perpindahan pasar yang berlokasi tidak jauh dari Pasar Syariah Ulul Albab, 

yang mana pasar sebelumnya dikenal dengan nama pasar pasir putih yang juga 

berlokasi di Jalan Raya Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu 

Kabupaten Kampar (Dokumentasi Koperasi Pasar  Syariah Ulul Albab, 2017)  

Berdadarkan hasil wawancara dengan Jhony selaku Sekretaris  

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar manyatakan bahwa 

“Koperasi didirikan setelah diadakan investigasi yang dilakukan oleh beberapa 

TIM Pengelola Pasar Syariah Ulul Albab ke seluruh pedagang pasar Syariah 

Ulul Albab. Ternyata hasilnya sangat mengejutkan yaitu dari 700 pedagang 

ada sekitar 90% pedagang menggunakan modal usaha dari rentenir yaitu 

pinjaman Rp. 1.000.000 dikembalikan selama 100 hari dan dibayar perharinya 

Rp. 13.000. (berarti 10% perbulan). Maka hasil investigasi tersebut dalam 

rangka memerangi rentenir dan demi tegaknya Syariat Islam, maka 

didirikannya Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang 
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didirkan setahun setelah didirikannya Pasar Syariah Ulul Albab yakni pada 

tahun 2012. 

Koperasi ini terdiri dari beberapa bidang usaha yang berada di pasar 

tradisional. Sistem manajemen koperasi di kelola oleh SDM yang 

berpengalaman dalam bidang usaha. Masa depan yang akan dilalui penuh 

dengan ketidak pastian, maka perlu persiapan yang matang dengan menyusun 

perencanaan agar terhindar dari kehidupan gali lubang tutup lubang. Semakin 

tingginya akan tuntutan kebutuhan hidup dan semakin ketatnya persaingan 

dalam mencari nafkah maka perlu kekuatan yang besar untuk memenangi 

persaingan tersebut. 

Besarnya keinginan untuk membentuk usaha namun terkendala dengan 

keterbatasan seperti modal usaha yang kecil, lemahnya sumber daya manusia, 

sulitnya mengakses informasi dan teknologi serta sumber – sumber 

permodalan. Kultur budaya perekonomian masyarakat yang menganut sistem 

liberal cenderung memarginalkan kelompok ekonomi masyarakat yang lemah 

menjadi objek. Munculnya keinginan secara swadaya untuk menuju 

kemandirian dengan memupuk permodalan secara bersama – sama adalah 

solusi menuju kesejahteraan serta adanya pembinaan, pemberdayaan dan 

perhatian yang besar dari pihak pemerintah akan koperasi menjadi modal 

utama bagi masyarakat ekonomi lemah untuk bangkit dari keterpurukan. 

Koperasi ini bertujuan untuk membangun kemandirian secara swadaya 

dengan cara bergabung bersama dalam membangun perusahaan bersama yang 

dapat meningkatkan pendapatan sehingga secara tidak langsung memperbaiki 
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kesejahteraan para anggota. Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab juga bertujuan 

untuk  membangun infrastruktur permodalan yang kuat sehingga dapat 

menghapuskan rentenir yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan 

ekonomi para anggota diakibatkan oleh suku bunga pinjaman yang terlalu 

tinggi. 

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab memiliki beberpa akad. Dalam 

produk pembiayaan akad yang diterapkan Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab 

yaitu: akad Mudharabah dan Murabahah. 

a. Mudharabah (bagi hasil) Pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh 

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab, sedangkan anggota atau calon anggota 

menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan 

sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.  

b. Murabahah (jual beli) Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual 

didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan 

untuk Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab. Keuntungan adalah selisih 

harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.  

Pasar syariah adalah pasar yang aktivitas kegiatan jual belinya 

berdasarkan syariat Islam (Syara’) artinya bagaimana kegiatan jual beli yang 

dilakukan di pasar syariag agar dapat diterapkan kaidah-kaidah jual beli yang 

berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.  

Adapun kaidah-kaidahnya termuat dalam salah satu firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 
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Artinya :  

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), 

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas al-Qur’an mengharamkan riba dan 

menghalalkan jual beli. Riba secara bahasa artinya penambahan. Sedangkan 

riba dalam istilah syara’ adalah akan yang terjadi dengan penukaran tertentu, 

tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat 

penyerahannya. Ada beberapa riba dalam jual beli yaitu: 

1. Riba fadli yaitu menukar dua barang yang sejenis yang tidak sama 

2. Riba qardi yaitu piutang dengan syarat ada keuntungan bagi memberi 

hutang. 

3. Riba yad yaitu jual beli yang tidak secara tunai karena adanya 

penangguhan pembayaran 
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4. Riba nasa’ yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang ditukarkan 

ditangguhkan pembayarannya.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka koperasi Pasar Syariah Ulul Albab 

Kabupaten Kampar yang menerapkan pirinsip syariah mendorong para 

pedagang berminat untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan 

koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar yang berpegang teguh 

pada prinsip bagi hasil sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

dalam Q.S. An-Nisa’: 29 

                          

                       

Artinya :  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. 

 

``````````````````` 

B. Visi dan Misi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar 

1. Visi Koperasi Syariah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar adalah: 

“Meningkatkan peran serta anggota dalam berkoperasi untuk mendukung 

terbentuknya dunia usaha yang produktif sehingga dapat mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta menghapuskan rentenir demi 

mewujudkan pola berbisnis dan usaha sesuai syariat Islam” 
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2. Misi Koperasi Syariah Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar adalah 

a. Mengoptimalkan dan memberdayakan asset – asset ekonomi para 

anggota koperasi untuk disinergikan dalam suatu pemberdayaan 

ekonomi Koperasi sehingga membentuk sistem perekonomian yang 

kuat dan tangguh dalam memenangi persaingan usaha. 

b. Membentuk unit-unit usaha produktif yang sehat dan mandiri dalam 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota 

Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab. 

c. Membuktikan bahwa sistem perekonomian koperasi berbasis syariah 

adalah sistem ekonomi terbaik sehingga koperasi dapat memberikan 

citra yang positif untuk meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya 

dapat memperbaiki kesejahteraan anggota koperasi menjadi lebih baik. 

d. Berperan serta membantu Pemerintah untuk menjalankan program-

program pemberdayaan sehingga koperasi berperan aktif dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

C. Struktur Organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten 

Kampar 

Struktur Organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab Kabupaten Kampar 

telah mengalami dua kali pergantian kepengurusan yakni pada awal berdiri 

pada tahun 2012 diketuai oleh Bapak Drs. Nasrun Hamsar dengan kepala 

bagian unit Simpan Pinjam yang dipimpin oleh Bapak Rino Agung, kemudian 
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pada tahun 2014 terjadi pergantian ketua pengurus koperasi yaitu Bapak 

M.Riza Saleh dengan struktur organisasi Koperasi Pasar Syariah Ulul Albab 

Kabupaten Kampar hingga sampai saat ini yaitu sebagai berikut 

a. Pengurus Koperasi 

1) Ketua   : M.Riza Saleh  

2) Sekretaris   : Jhony 

3) Bendahara   : Setiawati Fitriana 

b. Badan Pengawas 

1) Ketua    : H.Jefry Noer 

2) Anggota   : H. Herman 

: Jerry Vamarta 

c. Unit Simpan Pinjam  : Juresmi 

: Putri Zenika 

d. Unit Dagang Ayam  : Zamzami 

e. Unit Dagang Ikan  : Afrizal 

f. Unit Dagang GAS LPG : Awaluddin 

: Sartini 
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STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI 

PENGURUS KOPERASI 

1.KETUA   : M.Riza Saleh 

2. SEKRETARIS  : Jhony 

3. BENDAHARA  : Setiawati Fitriana 

BADAN PENGAWAS 

1.KETUA   : H. Jefry Noer 

2.ANGGOTA  : H. Herman 

       : Jerry Vamarta 

UNIT DAGANG GAS LPG 

1. AWALUDDIN 

2. SARTINI 

UNIT SIMPAN PINJAM 

1. JURESMI 

2. PUTRI ZENIKA 

UNIT DAGANG AYAM 

1. ZAMZANI 

UNIT DAGANG IKAN 

1. AFRIZAL 
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