
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “Coopere”, yang dalam bahasa inggris

disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi

cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan

oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.1 Dalam

bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong.2

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai

tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari

sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang

akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi

berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu

para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun

pinjaman uang.3

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok

perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah

organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau

1Arifin Sitio dan Halomon Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta : Erlangga,
2001), h.16.

2Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta : Mutiara Sumber
Widya, 1996), Cet. Ke-3, h. 147.

3 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 287..
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badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai

usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.4

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah

badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.5 Jadi koperasi memiliki

landasan kerja sama yang didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap

anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan

tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki

nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong

menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan

berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”

Bapak Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul “10

tahun koperasi” 1941, mengatakan bahwa : Koperasi ialah perkumpulan manusia

seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk

memajukan ekonominya. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat

diterangkan sebagai berikut :

4Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Jakarta : PT.
Rineka Cipta, 2002), h. 3.

5 Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi,  (Malang : UIN Malang press, 2008),
h. 48.
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a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.

b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa

yang diinginkan.

c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan

ekonomis.6

B. Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi

tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi

Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia

sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural.

Rincian secara detailnya adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah pancasila : ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus

dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus

diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila

disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan

negara.7

6Hendrojogi, Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek, (Jakarta : PT.Raja Grafindo
Persada, 2002), Cet. Ke-5, h. 21.

7 Amin Widjaja Tunggal, Akuntansi Untuk Koperasi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 4.
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2. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Dasar

1945 serta penjelasannya, menurut pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945 berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas

kekeluargaan”. Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi

pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

3. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran

berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah

berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk

bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi,

keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam

rangka meningkatakan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran

berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala

peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya. 8

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan

tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian

budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang

harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.9

8 Santy Anggraeini, “Landasan Hukum Koperasi”, artikel diakses pada 17 oktober 2013
dari http : // shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html.

9Ansharullah, Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan, (Pekanbaru : Cadas Press, 2013), h.
24.
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Azas koperasi Indonesia adalah kekeluaragaan dan kegotong royongan.

Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong royongan sesuai

dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat

dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa

didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari

garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa

Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat

kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya

tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagian

bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati

nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua

dibawah pimpinan pengurus.10

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam

melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.11 Adapun prinsip yang sering

dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi

modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di

Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi

internasional, yaitu:

10Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek, (Jakarta
: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h.8.

11Hendrojogi., op.cit, h. 46.
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1. Keanggotaan terbuka

2. Satu anggota, satu suara

3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal

4. Alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota

5. Penjualan tunai

6. Menekankan pada unsur pendidikan

7. Netral dalam hal agama dan politik12

Prinsip-prinsip Rochdale ini ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman

bagi prinsip-prinsip ini bagi koperasi diseluruh dunia. Sedangkan prinsip-prinsip

koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia

adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh

dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas

kesadaran sendiri.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak

suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa

usaha masing-masing anggota

12Jochen Ropke, Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, (Bandung : Salemba Empat,
2003), h.17.
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Dalam prinsip ini, SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan

modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan

kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani

anggotanya dan diharapkan mendapat keuntungan. Oleh karena itu,

balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun

sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya

modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus

mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan

organisasi.

6. Pendidikan Perkoperasian

Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan

koperasinya.

7. Kerja Sama Antar Koperasi

Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Tentunya

banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi

ini berjalan dengan baik.

Diingatkan oleh Bung Hatta bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu

koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi,



30

mengefisiensikan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga,

menghapuskan pengaruh lintah darat/ijon, menghimpun modal (simpan pinjam)

dan memelihara lumbung desa.13

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan

usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk

menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti dikemukakan oleh Dr.C.C

Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam

kerja sama :

1. Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantaranya sesamanya,

maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non

pribadi.

2. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan

dan damai dari pada persaingan.14

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan

dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi

tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.15

13Sukanto Rekso Hadiprodjo, Manajemen Koperasi, (Yogyakarta : BPFE, 1992), Cet.
ke-2, h. 47.

14Arifin sitio dan Halomon Tamba, op.cit., h. 31.
15Amin Widjaja Tunggal, op.cit., h. 8.
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C. Tujuan, Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.16 Pernyataan ini mengandung arti bahwa,

meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi

melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama

dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi

dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi

adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai

pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap

proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut

akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat

meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat terebut

meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan

koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan

koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para

anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu :

16 Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi, op.cit,. h. 45.
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1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang

yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi

2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang

guna memenuhi kebutuhan anggotanya

3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada

anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.17

Dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut :

a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan

b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan

c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

d. Turut mencerdaskan bangsa

e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik

perseorangan maupun warga masyarakat.

f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.18

Di dalam bab III, bagian pertama pasal 4 UU No. 25/1992 diuraikan fungsi

dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusia dan masyarakat.

17Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo persada, 2002), h. 293.
18Amin Widjaja Tunggal., op.cit., h.6
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3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

dan demokrasi ekonomi.19

Menurut Dr.Sukanto Rekso Hadiprodjo, bahwa fungsi koperasi Indonesia

itu adalah :

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat

2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia

4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan

ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana

perekonomian rakyat.20

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi

ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran

bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah

memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada

akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.21

19 M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek, (Bogor
: Ghalia Indonesia, 2002), h. 43.

20Sukanto Rekso Hadiprodjo., op.cit., h.1.
21Amin Widjaja Tunggal, op.cit., h.6.



34

D. Permodalan Koperasi

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan

azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi

dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu :

1. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap  berada

ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau

dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku

ketentuan satu anggota satu suara.

2. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat

bagi anggota.

3. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas

4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada

dasarnya membutuhkan modal yang cukup.

5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan

modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan

sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuannya

kepada anggota.22

Secara umum sumber dana atau modal koperasi adalah terdiri dari :

1. Modal sendiri bersumber dari :

22Hendrojogi., op.cit., h. 193.
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a. Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama

banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada

periode tertentu.

b. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib

dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat

masuk menjadi anggota koperasi tersebut.

c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa

hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila

diperlukan.

d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu

yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau

kewajiban untuk mengembalikannya.

2. Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari :

a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang

bersangkutan.

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya

dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara

koperasi.

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan

lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh

dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang

dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.23

Menurut Hendrojogi, disamping usaha-usaha diatas, dalam rangka usaha

memperkuat struktur permodalannya, yang selanjutnya dapat disebut sebagai

salah satu sumber permodalan koperasi, dalam tahun 1998 pemerintah telah

meluncurkan 17 skim kredit program dengan persyaratan lunak dengan maksud

untuk bisa membantu koperasi dan usaha kecil/menengah dalam memenuhi

kebutuhan dana murah yang diperlukan untuk meningkatkan/mengembangkan

usahanya. Ke-17 skim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Tani (KUT)

2. Kredit Kepada Koperasi (KKOP)

3. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)

4. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya- Tebu Rakyat

(KKPA-TR)

5. Kredi pembiayaan tenaga kerja indonesia dengan pola kredit kepada

koperasi primer untuk anggotanya (KKPA-TKI)

6. Kredit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (KKPA-PIR

TRANS)

23 Arifin sitio dan Halomon Tamba, op.cit., h. 84.
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7. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan pola bagi

hasil (KKPA-Bagi hasil)

8. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS/KPRSS)

9. Kredit Modal Kerja Bank (KMK)

10. Kredit/Pembiayaan Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro

melalui BPR/BPRS (KPKM-PPKM)

11. Kredit Penerapan Tekhnologi Tepat Guna (KPTTG-Taskin)

12. Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM)

13. Kredit Penerapan Tekhnologi Produk Unggulan Daerah (KPT-PUD)

14. Kredit Pengentasan Kemiskinan Koperasi Pasar (TASKIN KOPPAS)

15. Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya Dalam Rangka

Pembiayaan Usaha Unggas (KKPA-Unggas)

16. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota Nelayan (KKPA-

Nelayan)

17. Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUA-UBP)

E. Koperasi Menurut Islam

Koperasi dalam Islam dikenal dengan syirkah ta’awuniyah. Secara

etimologis, syirkah mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu

dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.24

Sebagian ulama, menyebut koperasi dengan syirkah ta’awuniyah

(persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua

24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut : Darul Fikri, 1997), h. 354.
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orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain

melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut

perjanjian.25

Para ahli fikih mendefinisikan As-syirkah menurut bahasa adalah ikhtilath

(percampuran), sedangkan menurut syara’ As-syirkah diartikan dengan akad

antara dua orang yang bererikat dalam modal dan keuntungan.26 Dan dalam kata

lain syirkah di sebut dengan musyarakah yang berasal dari kata syirkah yang

berarti percampuran. Dalam syari’at Islam kebolehan koperasi atau syirkah

tercantum dalam Al-Quran surat Shaad ayat 24 yaitu:

















Artinya :  Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada
kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui

25 Hendi Suhendi, op.cit., h.295.
26A.Syafi’i Jafri, Fiqh Muamalah,  (Pekanbaru : Suska Press, 2000), cetakan ke-1, h .88.



39

bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya
lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS.Shad :24)27

Koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan ta’awun yang disyariatkan

dalam ajaran Islam. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan

berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta

berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi.

Kolektivitas (jamaah) adalah juga merupakan anjuran syariah sebagaimana

dinyatakan dalam QS Al-Imran ayat 103 yaitu :

















Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan,
Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena
nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada
di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk. (QS.Ali-Imran : 103)

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada

pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta’awun dan persamaan kepentingan sesama

27Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Diponegoro,
2005), h. 142.
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anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan

organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota.

Dalam Al-Quran diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang

dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi

tujuannya, yakni menyejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks

koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi

dari para anggota koperasi .




Artinya : Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang
bersatu yang pasti menang. (QS. Al-Qamar : 44)

Prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan pengertian koperasi itu sendiri.

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa inggris “Co” dan “Operation”.

Co memiliki arti bersama dan operation yang berarti bekerja. Dengan demikian

secara bahasa “Koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini,

koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau

badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk

memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).28

Jadi, 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

28 Abdul Bashith., op.cit., h. 9.
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kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan

semangat menolong diri sendiri.

Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia.

Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu

membantu,29 sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 :










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).

َرةَ أَِبىَعنْ  ُمْؤِمنٍ َعنْ نـَفَّسَ َمنْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهَريـْ
َياُكَربِ ِمنْ ُكْربَةً  َعَلىَيسَّرَ َوَمنْ اْلِقَياَمةِ يـَْومِ ُكَربِ ِمنْ ُكْربَةً َعْنهُ اللَّهُ نـَفَّسَ الدُّنـْ

َياِفىَعَلْيهِ اللَّهُ َيسَّرَ ُمْعِسرٍ  نـْ َياِفىاللَّهُ َستَـَرهُ ُمْسِلًماَستَـرَ َوَمنْ َواآلِخَرةِ الدُّ الدُّنـْ
.َأِخيهِ َعْونِ ِفىاْلَعْبدُ َكانَ َمااْلَعْبدِ َعْونِ ِفىَواللَّهُ َواآلِخَرةِ 

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda “ Barang siapa
yang menghilangkan satu kesusahaan orang islam dari kesusahaan
dunia,    niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahaan dari
kesusahaan-kesusahaahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan
orang dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan
dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang Islam, niscaya
Allah akan menutupi   aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa
menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya.”
(HR. Abu Daud)30

29 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007 ), h. 45
30Abi Daud Sulaiman bin Al-’asy’atsu As-sajastaanii, Sunan Abi Daud, (Bairut : Dar-

Alfkru, 1414H- 1994M), Juz 8 h. 109
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Tujuan dan manfaat syirkah yaitu:

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.

2. Memberikan lapangan kerja kepada karyawannya.

3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah

(syirkah) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dalam Islam koperasi (syirkah ta’awuniyah) terbagi menjadi empat

macam yaitu sebagai berikut :

a. Syirkah Abdan

Yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan

suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian

yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Syirkah Mufawadhah

Yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk

melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat

sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama

syirkah.

c. Syirkah Wujuh

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu

tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai.

Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

d. Syirkah ‘Inan
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Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal

untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi

sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.31

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni

suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar

membagi keuntungan menurut perjanjian.32

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah

ta’awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh fuqaha’

(satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Sebab syirkah

ta’awuniyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan

usaha koperasi (syirkah ta’awuniyah) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan

yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi itu, maka ia berhak

mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku (bulanan/mingguan

dan sebagainya).33

Penetapan hukum koperasi sebagai hal yang mubah, pada khususnya

melihat koperasi sebagai praktek mu’amalah. Sebagaimana diketahui bahwa

hukum muamalah, yang mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan, adalah

mubah atau dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh agama.

31Hendi Suhendi, op.cit., h. 294.
32Sayyid Sabiq, op.cit., h. 212 .
33 Hendi Suhendi, op.cit., h. 295.
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Disini terlihat bahwa cara bekerja koperasi selaras dan dapat dibenarkan oleh

agama.34

34M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan),
(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h.74.


