
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki kebutuhan yang

tidak terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi yang terbatas dalam memenuhi

kebutuhannya. Cara-cara manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan sangat

ditentukan dari tantangan alam yang dihadapi sejak zaman primitif sampai zaman

modern sekarang. Begitu besarnya dorongan alamiah manusia dalam upaya

memenuhi kebutuhan, hingga bisa dikatakan perubahan dan kemajuan peradapan

yang dirasakan sekarang tidak terlepas dari upaya manusia dalam memenuhi

kebutuhan hidup tersebut. 1

Dalam pengembangan dunia usaha nasional terdiri dari usaha negara,

swasta dan koperasi yang diarahkan terutama agar semakin mampu berperan

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan

kerja. Oleh karena itu pembangunan perekonomian di Indonesia lebih diutamakan

serta ditekankan kepada masyarakat ekonomi lemah dan menengah. Untuk

memperbaiki perekonomian serta kesejahteraan, lembaga yang paling sesuai

untuk berperan adalah koperasi. Sebab koperasi merupakan badan usaha yang

1Ansharullah, Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan, (Pekanbaru : Cadas Press, 2013), h.
1.
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memegang peranan penting terutama dalam mengembangkan perekonomian

rakyat.2

Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat,

maka dari itu Islam melarang umatnya menumpuk kekayaan karena itu mengarah

kepada kegiatan mementingkan diri sendiri. Islam mendorong pemerataan

pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat, untuk itu Islam

meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan ekonomi, keempat nilai ini harus

mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan

pertukaran/transaksi.3

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal.

Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan

semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan

pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan

wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para

anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan

keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.4

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Dengan

perkataan lain koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi rakyat yang

keanggotaanya pada umumnya terdiri dari golongan orang-orang yang

mempunyai tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

2Hendrojogi, Koperasi: Asas-asas Teori dan Praktek, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada,2004), h.57.

3Ginda, Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h.
28.

4Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Untuk Koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.1.
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Diartikan sebagai suatu organisasi yang betul-betul dapat disebut suatu koperasi

adalah yang betul-betul dibentuk oleh rakyat yang bersangkutan dan dengan

demikian juga merupakan milik mereka dan mereka kelola sendiri. Prakarsa

pembentukannya dapat timbul dari seorang atau beberapa orang diantara mereka.5

Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Undang-Undang No.12 tahun

1967 tentang pokok pokok perkoperasian yang diterbitkan oleh direktorat jendral

koperasi departemen transmigrasi dan koperasi maka yang dimaksud dengan

koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan

tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.6

Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, pemerintah mempunyai

peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945

pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha

bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.7

G.Kartasapoetra menyatakan bahwa pada umumnya petani, pedagang,

karyawan bergabungnya dalam koperasi selain karena perasaan simpati hingga

timbul kesukarelaannya, terutama sekali karena mengharapkan fasilitas atau

5 Ibid.
6Sukanto Rekso Hadiprodjo, Manajemen Koperasi, (Yogyakarta : BPFE, 1992), Cet. ke-

2, h.1.
7 Ninik Widiyanti dan Suninda, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, ( Jakarta : Rineka

Cipta), h. 159.
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kemudahan-kemudahan tertentu dalam memenuhi atau memuaskan kepentingan

atau keperluannya.8

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang

mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong

diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya

kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan

semangat menolong diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-

Maidah ayat 2 yaitu:










Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.Al-Maidah : 2).9

Berdasarkan pada ayat Al-Quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa

tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan yang dianjurkan oleh

Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama, dan

8 Ibid.
9Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Diponegoro,

2005), h.142.
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saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan

adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.10

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu

kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota.

Tanpa melalui kerja sama antar sesama anggota, maka kebutuhan setiap anggota

tersebut sulit dipenuhi. Oleh karena itu, ajaran Islam menekankan pentingnya

berjamaah (kolektivitas).11

Dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi tidak hanya

dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga

mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga anggota semakin

profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya.12

Koperasi Unit Desa (KUD) menurut Inpres No.2 tahun 1978 ialah suatu

organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi

pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang

diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.13

Kini KUD merupakan koperasi serba usaha yang usahanya meliputi semua

bidang kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, seperti pertanian, perkebunan,

10Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 295.
11Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi, (Yogyakarta: UIN-Malang Press,

2008), h.15.
12Andjara Pachta W, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2005), Cet.

ke-1, h. 82.
13Widiyanti dan Suninda, op.cit., h. 10.
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peternakan, perikanan, kerajinan, kelistrikan di pedesaan, jasa dan melaksanakan

fungsi-fungsi:

a. Perkreditan

b. Penyediaan dan penyaluran sarana/alat-alat produksi, barang-barang

keperluan hidup sehari-hari dan jasa-jasa lainnya

c. Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman dan produksi lainnya yang

dihasilkan industri-industri rumah dipedesaan,

d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, angkutan

pedesaan dan lain sebagainya.14

Dengan demikian KUD merupakan badan usaha yang vital bagi

masyarakat pedesaan yang dapat menggairahkan dan meningkatkan kuantitas dan

kualitas pendapatan perkapita penduduk pedesaan serta meningkatkan

kesejahteraan hidupnya.

Koperasi atau kesepakatan usaha bersama juga merupakan hal yang

dibutuhkan dalam proses pengembangan pertanian dan pertumbuhan ekonomi

terutama di pedesaan. Walaupun petani pernah trauma dengan Koperasi Unit Desa

(KUD) Marga Bhakti, karena ditahun 2000 terjadi perampokan seluruh uang

gajian hasil produksi kelapa sawit. Namun sampai saat ini petani masih

mempunyai semangat dan harapan dengan bekerja sama.

Pada awalnya, anggota yang tergabung dalam KUD Marga Bhakti adalah

kelompok tani yang berasal dari petani peserta PIR Trans (Perusahaan Inti Rakyat

14G. Kartasapoetra, Praktek Pengelolaan Koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), h.13.
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Transmigrasi) baik lokal maupun dari Jawa yang dibentuk oleh perusahaan inti

menggunakan pola KKPA. KKPA singkatan dari Kredit Kepada Koperasi Primer

untuk Anggotanya. Adapun tujuan dari KKPA adalah menyediakan fasilitas

permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan penghasilan dan

pendapatan petani sekaligus untuk mengembangkan koperasi.

KUD Marga Bhakti sangat berperan dalam membantu meningkatkan

usahatani kelapa sawit anggotanya. Petani sawit yang tergabung dalam KUD

Marga Bhakti tidak ikut campur dalam proses produksi. Pengolahan kebun hampir

keseluruhan dilakukan oleh KUD Marga Bhakti. Petani hanya menerima

keuntungan untuk setiap pemanenan.

Namun berdasarkan survey awal yang penulis lakukan pada KUD Marga

Bhakti usaha tani kelapa sawit penanaman telah dimulai sejak tahun 1984.

Tanaman kelapa sawit tersebut telah berumur ±30 tahun. Tanaman ini jika dilihat

dari segi ekonomis telah melampaui batas yang seharusnya yaitu 25 tahun. Saat

ini tanaman kelapa sawit sudah tidak lagi produktif sehingga pendapatan petani

juga sangat menurun. Dalam hal ini sebagai mitra kerja dengan petani KUD

Marga Bhakti memiliki peranan penting dalam menangani usaha tani yang sudah

tidak produktif tersebut.

Salah satu usaha KUD dalam menangani usaha tani yang sudah tidak

produktif ini adalah membantu petani memperoleh pembiayaan penanaman

kembali. Namun dalam memberikan pembiayaan KUD masih menggunakan

bunga yang belum sesuai dengan prinsip islam. Tapi menurut hasil wawancara
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dengan ketua KUD bahwa bunga yang diberikan ini disesuaikan dengan ketentuan

pemerintah.15

Dari penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui apa saja

peran KUD Marga Bhakti dalam mengembangkan usahatani kelapa sawit pasca

umur ekonomis pada tahun 2014 ini. penulis ingin mengadakan penelitian dalam

bentuk skripsi dengan judul :

“Peran KUD Marga Bhakti Desa Bagan Bhakti Dalam Pengembangan

Usaha Tani Kelapa Sawit Pascaumur Ekonomis Ditinjau Menurut Ekonomi

Islam”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan

maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Peran KUD Marga

Bhakti Desa Bagan Bhakti Dalam Pengembangan Usahatani Kelapa Sawit Pasca

Umur Ekonomis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran KUD Marga Bhakti dalam penanaman kembali

terhadap kelapa sawit yang sudah melewati masa produktif?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pemberian

bantuan penanaman kembali dari KUD Marga Bhakti terhadap para

petani?

15 Agus, Ketua KUD Marga Bhakti, Wawancara, Bagan Bhakti, 27 Desember 2013
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui dan memahami peran KUD Marga Bhakti dalam

penanaman kembali terhadap kelapa sawit yang sudah melewati masa

produktif?

b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap

pelaksanaan pemberian bantuan penanaman kembali dari KUD Marga

Bhakti terhadap para petani?

2. Kegunaan

a. Untuk menambah pengetahuan mengenai peran KUD Marga Bhakti

dalam penanaman kembali terhadap kelapa sawit yang sudah melewati

masa produktif?

b. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu

pengetahuan didalam membuat karya ilmiah.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan

perkuliahan pada program S1 pada fakultas syari’ah dan ilmu hukum

jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Koperasi

Unit Desa Marga Bhakti Desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis meneliti disini karena
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pada KUD ini usahatani kelapa sawit anggotanya telah melewati umur

ekonomis sehingga penulis ingin meneliti peran-peran KUD tersebut

dalam pengembangan usahataninya.

2. Objek dan subjek

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah : Peran

KUD Marga Bhakti dalam pengembangan usaha tani kelapa sawit

pascaumur ekonomis. Dan subjeknya adalah karyawan anggota koperasi.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

karyawan KUD Marga Bhakti yang berjumlah 10 orang. Dan anggotanya

yang berjumlah 301 orang, dikarenakan terlalu banyak maka penulis

mengambil sampel sebesar 30 orang dengan menggunakan metode

random sampling. Random sampling adalah salah satu metode penarikan

sampel yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana. Tiap responden

memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden.16

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data primer adalah data yang secara langsung berhubungan dengan

responden. Sumber data primer adalah karyawan dan anggota KUD

Marga Bhakti desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah

Kabupaten Rokan Hilir.

16Teguh Muhamad, Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi (Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada, 1999), h.160.
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b. Data sekunder adalah data yang tidak berhubungan langsung

dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti,

yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Tekhnik pengumpulan data

a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan

untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.

b. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan

responden guna melengkapi data-data yang diperlukan tentang

peran KUD Marga Bhakti dalam pengembangan usaha tani kelapa

sawit pasca umur ekonomis.

c. Dokumentasi yaitu dalam penulisan ini penulis juga

mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada pada KUD Marga

Bhakti.

d. Angket yaitu memberikan seperangkat pertanyaan tertulis anggota

yang ada di KUD Marga Bhakti.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara

deksriptif kualitatif yaitu setelah semua data sudah berhasil penulis

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis

sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas

kesimpulan akhirnya.

7. Sistematika penulisan
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Untuk supaya pembaca mudah dalam memahami isi dari

penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai

berikut:

BAB I     :    PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar  belakang, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian yang digunakan dan sistematika

penulisan.

BAB II    :   GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian,

sejarah berdirinya KUD Marga Bhakti, struktur organisasi

KUD Marga Bhakti, dan aktivitas koperasi.

BAB III   :   LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan teori tentang

Pengertian koperasi, landasan, Prinsip, Tujuan, Fungsi,

Permodalan Koperasi, Koperasi menurut Islam.

BAB IV :     PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran KUD Marga Bhakti  dalam pengembangan usahatani

kelapa sawit pasca umur ekonomis, serta pandangan

ekonomi Islam tentang peran KUD Marga Bhakti dalam

pengembangan usahatani kelapa sawit pasca umur

ekonomis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN


