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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-

negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah

mempunyai kemapanan di bidang ekonomi. Fenomena ini pada dasarnya telah

menjadi perhatian, isu, dan gerakan global yang bersifat kemanusiaan (humanity).

Hal ini tercermin dari konferensi tingkat tinggi dunia yang berhasil menggelar

deklarasi dan Program aksi untuk pembangunan sosial (world summit in social

development) di compenhagen pada tahun 1995. Salah satu fenomena sosial yang

dipandang perlu penanganan segera dan menjadi agenda tingkat tinggi dunia

tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial yang ada di

setiap negara. Secara konstitusional, permasalahan dimaksud telah dijadikan

perhatian utama bangsa Indonesia sejak tersusunnya Undang-Undang Dasar

1945.1

Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia mengalami

pertumbuhan yang begitu pesat, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami

perkembangan baik di tingkat perkotaan maupun di tingkat pedesaan. Dan

berbicara tentang ekonomi tidak terlepas dari kata bekerja, Islam sangat

1. Husni Thamrin, Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif, (Pekanbaru: Suska Press,
2009), Cet. Ke-1, h. 207
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mendorong keras setiap orang untuk bekerja dan bertindak produktif agar bisa

mencukupi dirinya sendiri.2

Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai

sebagai kejahatan. Dan ibadah yang paling baik adalah bekerja.3 Sebagai mana

yang dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an surat al-Jumu’ah ayat: 10 yang

berbunyi:







Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak
supaya kamu beruntung.” (al-Jumu’ah: 10).4

Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan

terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan

sebagai dasar pijakan pembangunan ke depan akan mengakibatkan pertumbuhan

akan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh sebagian pengamat

yang justru menilai demi kesejahteraan bangsa Indonesia ke depan yang lebih

tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat. Dengan demikian, kita

semestinya menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai soko guru ekonomi

nasional.5

2 . Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), Cet.
Ke- 3, h. 86

3 . Mustafa Edwin nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Kencana Persada
Media Grup, 2007), Cet. Ke- 2. h. 5

4. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru
Lagesindo,2007), Cet. Ke-2, h. 85.

5. Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII
Press,2000), Cet. Ke-1, h. 107.
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Dalam hal ini pemerintah tengah berupaya menciptakan kondisi

pembangunan dengan berpihak kepada golongan kecil dan lemah. Adapun tujuan

pembangunan masyarakat adalah peningkatan taraf hidup. Dengan menunjukan

kondisi demikian adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha

perbaikan dalam rangka pembangunan masyarakat.

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa: “Perekonomian

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan”.6

Dalam pasal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh

semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota

masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kemakmuran

perorangan (individu). Sebab, perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan atas azaz kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah

koperasi.

Di dalam ajaran agama Islam juga dijelaskan dan diwajibkan membantu

saudara-saudara kita yang lemah atau yang sedang berada dalam kesulitan dan

kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat: 2

yang berbunyi:










Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

6 . Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Koperasi Indonesia
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pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya”.(al-Maidah: 2) 7

Berdasarkan firman Alllah di atas maka dapat diketahui bahwa semua

perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan manusia baik secara individu

maupun kelompok (seseorang/masyarakat) serta dapat melindunginya dari mara

bahaya yang akan menimpa kehidupannya, sehingga layak dipandang perbuatan

baik dan taqwa yang disertai dengan niat baik.

Di antara kerjasama dan hubungan manusia yang digaris dalam al-Qur’an

dan Hadist yang kemudian dikembangkan oleh para ulama adalah masalah

perkongsian.

Salah satu bentuk dari perkongsian yang dimaksud adalah koperasi,

koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang

secara bersama-sama dengan badan-badan usaha milik negara atau swasta

melakukan berbagai usaha demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat

Indonesia.8

Koperasi adalah suatu kumpulan atau organisasi yang beranggotakan

orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.9

Koperasi juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian

sebagai pengganti UU No. 52 Tahun 1992. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang

7. Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru
Lagesindo,2007), Cet. Ke-2, h. 106.

8 . G. Kartasapoetra, Praktek Pengelolaan Koperasi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989) , Cet.
Ke- 2, h. 6

9. Ginda, Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),
Cet. Ke- 1, h. 1.
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perkoperasian dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah : badan

hukum yang didirikan oleh orang perorangan 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.10

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sejak tahun 1998 pemerintah

pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada daerah, kecuali

urusan agama, pertahanan, keuangan, luar negeri, dan kehakiman, sebagaimana

tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah. Salah satu urusan pemerintah yang telah dilimpahkan adalah

pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi

rakyat di daerah.11

Koperasi juga merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki

kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup

strategis bagi anggotanya, dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada

gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas.12

Untuk mencapai tujuan terciptanya kesejahteraan perekonomian,

pemerintah Indonesia ini menggalakkan pembangunan di bidang ekonomi

kerakyatan yang disebut juga dengan koperasi. Karna salah satu tujuan dari

10 . Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 17  Tahun 2012 Tentang  Perkoperasian.
11. Pariaman Sinaga, Koperasi Dalam Sorotan Peneliti, (Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, 2008), Cet. Ke- 1, h. 142.
12. Ibid



6

koperasi dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012

yang berbunyi sebagai berikut:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan

berkeadilan .13

Salah satu usaha pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut adalah

Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti (KPSMS) yang berada di Kelurahan Sorek

Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dengan berdirinya badan usaha perekonomian dalam bidang usaha

pertanian perkebunan kelapa sawit yang disebut, diharapkan akan dapat

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kesehariannya

menghabiskan waktu dengan mencari nafkah dengan mata pencaharian bertani

dalam bidang perkabunan kelapa sawit dan karet.

Dimana mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali

mengalami kesulitan yang kadang kala tidak mampu mencukupi kebutuhan

keluarga mereka dalam bidang perekonomian.14 Selama ini walaupun kebutuhan

kehidupan mereka sehari-hari terpenuhi akan tetapi sulit untuk dapat menabung

uang dari hasil pencarian mereka, dalam artian uang hasil pencarian mereka hanya

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karna itu dengan adanya Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti yang berdiri

sejak tahun 2001 ini yang tiap tahunnya mengalami peningkatan modal baik

13 . Pasal 4  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun 2012 Tentang  Perkoperasian.
14. Darussalam, (Anggota KPSMS Kec. PKL. Kuras), Wawancara, di Desa Betung Kec.

PKL Kuras, Selasa, 8 Maret 2011.
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secara intern dan ekstern sampai saat ini memiliki modal usaha sebesar Rp.

2.256.865.405,- pada akhir tutup buku tahun 2010.15 Dan inilah yang  sangat

diharapkan oleh masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras khususnya para

anggota Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti.

Dalam kurun waktu 4 tahun terkhir ini, pertumbuhan Koperasi Petani

Sawit Merbau Sakti cukup membantu bagi para anggotanya dan bagi masyarakat

Kecamatan Pangkalan Kuras pada umumnya. Dimana bagi setiap anggota

koperasi penghasilan perbulannya dari hasil kebun tersebut sudah cukup

membantu perekonomian jika dibandingkan sebelum berdirinya koperasi tersebut.

Sampai saat ini Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti mempunyai anggota

berjumlah sebanyak 405 orang, sebagai mana yang dijelaskan dalam tabel berikut

ini:

Tabel. 1.1
Daftar Jumlah Anggota Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Kec. Pangkalan

Kuras Kabupaten Pelalawan

No Nama Kelompok Jumlah Anggota

1 Tunas Harapan 26 Orang

2 Suka Maju Tahap I 82 Orang

3 Bina Bersama 39 Orang

4 Suka Damai 51 Orang

5 Sialang Kembar 49 Orang

6 Kurnia Baru 75 Orang

7 Suka Maju Tahap 83 Orang

Jumlah Anggota 405 Orang

Sumber Data: Dokumentasi Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti, 8 Maret 2011

15. M. Bakri, (Bendahara KPSMS Kec. PKL. Kuras), Laporan Bendahara dalam Rapat
Anggota Tahunan, di Aula Kantor KPSMS Kec. PKL. Kuras, Rabu, 2 Februari 2011
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Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti berbeda dengan koperasi lainnya,

dimana sekitar tahun 1999 / 2000 Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti membuat

sebuah kerja  sama dengan PT. Musim Mas, atau disebut juga dengan kemitraan.

Adapun arti dari kemitraan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 4 PP.

RI Nomor 17 Tahun 2013 yaitu:

Kemitraan adalah: kerja  sama  dalam keterkaitan usaha, baik langsung

maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,

memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah dengan Usaha Besar.16

Salah satu inti dari kemitraan tersebut adalah PT. Musim Mas ingin

membuat kebun kelapa sawit untuk masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras

dalam rangka mewujudkan rasa kepeduliannya terhadap masyarakat yang berada

di sekitar areal pinggir PT. Musim Mas tersebut.

Sedangkan syarat dan ketentuannya, masyarakat sebagai penyedia lahan

(tanah) dan pengelolahannya dilakukan oleh PT. Musim Mas sampai kebun

tersebut dapat dihasilkan. Setelah kebun dapat dihasilkan (dipanen) kemudian

diserahkan oleh PT. Musim Mas kepada masyarakat dengan ketentuan hasil panen

kebun masyarakat tiap bulan dipotong 30 % dari hasil panen sebagai angsuran

hutang dari pembuatan kebun tersebut.

Setelah kebun diserahkan kepada masyarakat barulah didirikan koperasi

yang bernama Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti yang berdiri pada tahun 2001.

Tujuan didirikan koperasi ini adalah untuk mempermudah urusan antara

16 . Pasal 1 (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2013 Tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
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masyarakat dengan pihak PT. Musim Mas dan juga untuk mengatur kinerja,

keuangan, dan segala urusan masyarakat terhadap kebun tersebut.

Adapun unit usaha yang dikelolah oleh Koperasi Petani Sawit Merbau

Sakti adalah sebagai berikut:17

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

2. Unit Usaha Waserda.18

3. Unit Usaha Pengelolaan Transport

4. Unit Usaha Pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS)

Dari beberapa unit usaha seperti diatas yang dikelolah oleh Koperasi

Petani Sawit Merbau Sakti cukup membantu bagi masyarakat di Kecamatan

Pangkalan Kuras khususnya bagi para anggota koperasi tersebut, diantaranya pada

Unit Usaha Simpan Pinjam misalnya, anggota koperasi dapat meminjam modal

(uang) pada koperasi dengan jumlah berapa yang dibutuhkan dengan syarat mau

mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.

Sedangkan pembayaran angsurannya bisa dibayar dengan angsuran

perbulan, akan tetapi pada koperasi ini sedikit berbeda dengan koperasi-koperasi

lainnya, dimana cara pembayaran angsuran pinjaman anggotanya tidak secara

langsung diminta kepada anggota tersebut,tapi hanya dipotong oleh pengurus

koperasi dari hasil gajian panen sawit anggota pada tiap bulannya sesuai dengan

kesepakatan pada awal pinjaman, dan ini tidak memberatkan anggota koperasi

untuk membayar angsuran pinjamannya tersebut.

17. Dokumen Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti kecamatan Pangkalan kuras, tahun
2013

18 . Penjualan barang atau alat-alat yang berhubungan dengan pertanian.
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Selain dari pada itu, pada Unit Pengelolaan Tandan Buah Segar (TBS)

misalnya, para anggota hanya melakukan panen sawit tersebut satu kali dalam

sepuluh hari, sedangkan penimbangan dan pengambilan buah hasil panen untuk

dijual kepabrik dilakukan oleh pihak koperasi. Dengan adanya kemudahan bagi

anggota koperasi, hal seperti ini membantu bagi anggota Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti.

Akan tetapi dari hasil penelitian sementara sebagai studi pendahuluan,

penulis menemukan masih banyak permasalahan dilapangan, diantaranya adalah

terdapat pada saat anggota koperasi ingin melakukan pinjaman modal pada

Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti terdapat pula pemotongan dana sebesar 1%

oleh pihak pengurus koperasi dengan alasan untuk uang operasional dan

administrasi pengurus koperasi, tetapi hal ini tidak ada kesepakatan antara anggota

dengan pengurus baik pada waktu rapat anggota tahunan  maupun pada waktu

rapat lainnya.

Hal ini dikatakan oleh salah seorang anggota Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti yang bernama Edy Mardianto, beliau pernah mengajukan

peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- namum pada saat uang diterima hanya

barjumlah Rp. 49.500.000,-.19 Ini menimbulkan pertanyaan apakah kondisi

tersebut dibolehkan dalam Islam dengan bermacam alasan yang dikemukakan,

mengingat Islam sangat menginginkan kesesuaian dalam perjanjian.

Berdasarkan gejala yang terjadi diatas, penulis tertarik terhadap

permasalahan yang terjadi dan penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan

19 . Edy Mardianto, (Anggota KPSMS Kec. PKL. Kuras), Wawancara, di Desa Betung
Kec. PKL Kuras, Selasa, 8 Maret 2011
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mengadakan penelitian secara ilmiah berupa skripsi dengan judul: “PERANAN

KOPERASI PETANI SAWIT MERBAU SAKTI (KPSMS) DALAM

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI

KECAMATAN PANGKALAN KURAS DITINJAU MENURUT EKONOMI

ISLAM.”

Pembahasan tentang Peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti dalam

meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras dirasakan

penting, karna disamping belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkembang

tentang hal tersebut, juga saat ini pemerintah tengah menggalakkan perekonomian

yang berdasarkan atas azas kerakyatan, hal ini dibuktikan pemerintah dengan

mengembangkan usaha-usaha kecil menengah (UKM), karna usaha ini lebih

menguntungkan bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah.

Oleh sebab itu, Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti ini adalah salah satu

sumber perekonomian yang cocok untuk masyarakat yang perekonomiannya

dikategorikan menengah kebawah.

Selanjutnya sebagaimana yang terungkap diatas, permasalahan-

permasalahan yang sering terjadi pada Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti adalah

ketidak sesuaian antara pengurus koperasi denagan anggotanya, hal ini disebabkan

minimnya pendidikan dan pengalaman anggota terhadap koperasi itu sendiri.

Permasalahan ini memungkinkan bisa terjadi pada koperasi-koperasi yang

lain, karna berdasarkan pengamatan yang dilakukan sering terjadi dengan hal-hal

yang sedemikian, oleh sebab itu penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan

bisa menjadi bahan acuan bagi koperasi-kopersai yang lain.
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B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan,

waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi

masalah yang diteliti adalah Peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Dalam

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras Ditinjau

Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti (KPSMS) dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras?

2. Bagimana upaya yang dilakukan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pangkalan

Kuras?

3. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan Koperasi Petani

Sawit Merbau Sakti (KPSMS) dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari peneliti ini Penelitian:

a. Untuk mengetahui Peranan  Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti

(KPSMS) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan

Pangkalan Kuras.
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b. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan

perekonomian anggota Koperasi Kecamatan Pangkalan Kuras.

c. Untuk mengetahui  pandangan Ekonomi Islam terhadap peranan Koperasi

Petani Sawit Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat (anggota) Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti di Kecamatan

Pangkalan Kuras.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Peranan Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di

Kecamatan Pangkalan Kuras.

b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Upaya Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di

Kecamatan Pangkalan Kuras.

c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan ekonomi Islam

terhadap Peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dari para peneliti yang membahas tentang koperasi adalah Siti Khoiriyah

dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Koperasi Unit Desa Usaha Tani

Mandiri (INHU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut

Tinjauan Syariah. Dia menjelaskan bahwa Manajemen Koperasi Unit Desa

(KUD) Usaha Tani Mandiri (INHU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Ekonomi Anggota sangat penting karena manajemen merupakan salah satu alat
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untuk mengatur dan mengendalikan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang

telah ditetapkan.20

Koperasi dalam Islam disebut juga dengan syirkah yang berarti al-ikhtilah

(percampuran). Para fuqaha mendefenisikan syirkah adalah sebagai akad antara

orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.21

Ciri utama dari koperasi adalah kerjasama antar anggota, gotong royong

dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan bersama, untuk mencapai hal

tersebut maka harus ada sistem manajemen yang mendukungnya. Diantaranya

adalah dengan adanya sistem perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk

mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan koperasi (syirkah

ta’awunuyah), akan tetapi peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Dalam

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Kuras ditinjau

menurut ekonomi Islam, sepanjang pengetahuan penulis, belum diteliti orang.

Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini

dilakukan di Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti Jl. Datuk Laksamana

Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan,

20 .Siti Khoiriyah, Manajemen Koperasi Unit Desa Usaha Tani mandiri (INHU) Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Tinjauan Syariah, (Pekanbaru: 2009)

21 .Syaid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1997), h. 354
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karena koperasi ini sejak berdirinya banyak anggota kurang memahami

tentang koperasi itu sendiri, sehingga menyebabkan kerugian dari pihak

koperasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota

Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti

b. Sebagai Objek dari penelitian ini adalah Peranan Koperasi Petani

Sawit Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

(anggota) Kecamatan  Pangkalan Kuras ditinjau menurut ekonomi

Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi Populasi dalam Penelitian ini adalah pengurus

dan anggota Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti yang berjumlah 405

orang.22 Karena jumlah populasi cukup besar artinya lebih dari seratus maka

penulis mengambil 25 % dari jumlah keseluruhan Populasi jadi sekitar 101

orang yang dijadikan sebagai sampel. Teknik yang digunakan adalah random

sampling (pengambilan  sampel secara acak, dimana setiap populasi

mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel).23

4. Sumber Data

a. Data Primer: data yang diperoleh langsung dari Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras.

22. Dokumen Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti  Kecamatan Pangkalan Kuras, Tahun
2013.

23. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara,
2010), Cet. 12, h. 57
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b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan

sistematis mengenai fenomena sosial budaya, gejala-gejala psikis

untuk kemudian dilakukan pencatatan.24

b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan narasumber yang

terdiri dari ketua, karyawan, masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras

yang menjadi anggota Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti.

c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden

dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.

d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada

kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai

dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis

gunakan adalah data deskriptif, yang dimana setelah data terkumpul

kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam

bentuk uraian.

24 .Benny Kurniawan, Metodologi Penelitian, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), Cet. 1, h.
20
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7. Metode Penulisan

a. Deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian dianalisis

dan diuraikan secara khusus.

b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis

dan diuaraikan secara umum.

c. Deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari

lokasi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab

terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Terdiri dari: Sejarah berdirinya Koperasi Petani Sawit Merbau

Sakti (KPSMS) Kecamatan Pangkalan Kuras, Visi dan Misi

Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti (KPSMS) Kecamatan

Pangkalan Kuras, Struktur Organisasi Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti Kecamatan Pangkalan Kuras.

BAB III : Landasan Teoritis

Terdiri dari: Pengertian Koperasi (syirkah ta’awuniyah), Rukun

dan syarat syirkah, dasar hukum koperasi (syirkah ta’awuniyah),
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perbedaan musyarakah dengan mudharabah, macam-macam

musyarakah, tujuan dan manfaat musyarakah, pandangan ulama

mengenai koperasi ( syirkah ta’awunuyah), pengertian pinjaman

menurut Islam.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang peranan Koperasi Petani Sawit

Merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian masyarakat

Kecamatan Pangkalan Kuras, Upaya yang dilakukan Koperasi

Petani Sawit merbau Sakti dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Tinjauan ekonomi

Islam terhadap peranan Koperasi Petani Sawit Merbau Sakti

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan

Pangkalan Kuras.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini


