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ABSTRAK

KINERJAKOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 
ISLAM 

(STUDI PADA KOPERASI PETERNAKAN SARONO MAKMUR DI 
CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA)

Sitti Hamidah Mujahidah
13423116

Kinerja adalah seseorang atau kelompok orang-orang melakukan sesuatu kegiatan 
dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan. 
Proses bisnis internal adalah: serangkaian aktivitas yang ada dalam bisnis kita secara 
internal yang kerap disebut dengan nilai value chain.Sehubungan dengan Koperasi 
Peternakan Sarono Makmur (KPSM) adalah dengan adanya sistem gaduhan sapi
perah dengan sistem pengembalian dara bunting dan setoran susu 1 liter/hari selama 2 
tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis
pengelolaan dan kinerja serta pengelolaan dan kinerja Koperasi Peternakan Sarono 
Makmur dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Data yang didapatkan dari wawancaradengan ketua, manajer, karyawan, 
serta anggota dan observasi.Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian pada pengelolaan KPSM menunjukkan 
bahwa koperasi tersebut, telah menerapkan 4 fungsi manajemen 
dalampengelolaannya diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya pada kinerja proses bisnis internal diukur 
dengan 3 indikator yaitu inovasinya dengan meningkatkan kwalitas dan kwantitas 
pakan ternak, pembelian susu ke peternak dengan harga per peternak. Proses 
operasinya untuk jumlah anggota semakin bertambah karena mengalami peningkatan 
dari tahun sebelumnya. Retensi anggota aktif mengalami peningkatan dan untuk 
anggota pasif menurun. Pelayanan purna jual, terkait pelayanan yang diberikan 
koperasi kepada anggota cukup memuaskan. Selain itu pelayanan dilaksanakan secara 
disiplin dan tepat waktu yang dapat dilihat dari pengambilan susu yang dilakukan 2 
kali sehari ke kelompok peternak. Apabila peternak terlambat, maka susu tidak 
diangkut. Pengelolaan dan kinerja proses bisnis internal dalam Perspektif ekonomi 
Islam KPSM telah menerapkan 4 prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam koperasi dari 
8 prinsip. Pertama yaitu mengakui hak milik individu dan bersama, kedua adanya 
prinsip kerja sma saling menguntungkan, ketiga, mendistribusikan kekayaan, dan 
keempat memiliki rasa takut kepada Allah.

Kata Kunci : Kinerja, Pengelolaan, Koperasi Simpan Pinjam, Ekonomi Islam
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ABSTRACT

The Performance Of Credit Unions In The Islamic Economic Perspective 
(Studies On Cooperative Farm Sarono Makmur At Cangkringan Sleman 

Yogyakarta)

Sitti Hamidah Mujahidah
13423116

Performance is a person or group of people doing an activity and refining it 
according to responsibility with expected results. Internal business processes are: a 
series of activities that exist in our business internally are often called value chain 
values. In relation with Livestock Cooperative Sarono Makmur (KPSM) is with the 
system of dairy cows with dairy return system bunting and milk deposit 1 liter / day 
for 2 years. The purpose of this study is to describe and analyze the management and 
performance and management and performance of Livestock Cooperative Sarono 
Makmur in Perspective Islamic Economics. The type of this research is descriptive 
qualitative. Data obtained from interviews with chairmen, managers, employees, and 
members and observation. Data analysis technique is done by data reduction, data 
presentation, and verification. The results of research on the management of KPSM 
shows that the cooperative has implemented 4 management functions in its 
management such as planning, organizing, directing, and supervising. Furthermore, 
the internal business process performance is measured by 3 indicators namely 
innovation by improving the quality and quantity of animal feed, purchasing milk to 
breeder with price per breeder. The operation process for the number of members is 
increasing as it has increased from the previous year. Active members retention 
increases and for passive members decreases. After sales service, related services 
provided cooperatives to members is quite satisfactory. In addition, the service is 
conducted in a disciplined and timely manner that can be seen from the milk taken 2 
times a day to the group of breeders. If the breeder is late, the milk is not transported. 
Management and performance of internal business processes within the Islamic 
Economic Perspective KPSM has applied 4 principles of Islamic economics in 
cooperatives of 8 principles. The first is to recognize individual and collective 
property rights, the two principles of mutual benefit, third, wealth, and the fourth 
have fear of God.

Keywords: Performance, Management, Credit Unions, Islamic Economics
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam 

tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah 

pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi 

dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar 

urainnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha H Ha (dengan titik di 

bawah)
خ Kha KH Ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Es dan ye
ص Sad S Es (dengan titik di 
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bawah)
ض Dad D De (dengan titik di 

bawah)
ط Ta T Te (dengan titik di 

bawah)
ظ Za Z Zet (dengan titik di 

bawah)
ع ‘ain ‘ Koma terbalik (diatas)
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Ki
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah Apostrof
ئ Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

 َ◌ Fathah A A

 ِ◌ Kasrah I I

 ُ◌ Hamzah U U
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2) Vokal rangkap

Vokal rangkao bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama

...ْي  َ  Fathah dan Ya Ai a dan i

...ْو  َ  Fathah dan 
Wau

Au a dan u

Contoh :

َكَتبَ  - kataba

َعلَ ف - fa’ala

ذُِكرَ  - żukira

يَْذَهبُ  - yażhabu

ُسِئلَ  - su'ila

َكْيفَ  - kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

trnsliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan 
huruf

Nama Huruf dan 
Tanda

Nama

...َى  َ ...ا fathah dan alif 
atau ya

A a dan garis di atas

...ى ِ  kasrah dan ya I i dan garis di atas

; ...و ُ  hammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ  - qāla
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َرمىَ  - ramā

ِقْيلَ  - qĭla

4. Ta’ marbutah

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah ‘h’

3. Kalau pada kata yang terkahir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

َرْوَضُة األَ ْطفاَلُ  - rauḍah al-aṭfāl

-- rauḍatul aṭfāl

نّوَ رَةٌ 
ُ
ِديَنُة امل

َ
امل - al-Madĭnah al-Munawwarah

-al-Madĭnatul-Munawwarah

طَْلَحةْ  - talḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
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بَّناَ رَ  - rabbanā

زَّلَ ن - nazzala

الِربّ  - al-birr

اَحلجّ  - al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariah.

1) Kata dandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan dunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang.

Contoh :

-  الرَُّجلُ  ar-rajulu

السَّيِّدُ  - as-sayyidu

الشَّْمسُ  - as-syamsu

الَقَلمُ  - al-qalamu



xviii

الَبِدْيعُ  - al-badĭ’u

اَجلَاللُ  - al-jalālu

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun, itu hhanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tenga dan 

di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَْأُخُذْونَ  - ta'khużūna

نْوءُ الَّ  - an-nau'

ًشْيئٌ  - syai'un

ِإنَّ  - inna

أُِمْرتُ  - umirtu

َأَكلَ  - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata 

lain yang mengikutinya.

Contoh:
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َوِإنَّ اَهللا َهلَُو َخُري الرَّازِِقْنيَ  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn 

Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn 

َوأَْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزَانَ  Wa auf al-kaila wa-almĭzān

Wa auf al-kaila wal mĭzān

ِإبرَاِهْيُم اْخلَِلْيل Ibrāhĭm al-Khalĭl

Ibrāhĭmul-Khalĭl

ِبْسِم اِهللا َجمْرَاهاَ َوُمْرَساهاَ  Bismillāhi majrehā wa mursahā

َوِهللا َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبْيالً  Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a 
ilaihi sabĭla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a 
ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

capital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسْولٌ  Wa mā Muhammadun illā rasl

ِإنَّ أَوََّل بْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذى بَِبكََّة ُمَبارَكاً  Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażĭ 
bibakkata mubārakan

أُْنزَِل  ِفْيِه اْلُقْرانُ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذى  Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭh al-
Qur’ānu

Syahru Ramaḍān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
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َوَلَقْد رَاُه بِاألُُفِق اْلُمِبْنيِ  Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn

اْلَعاَلِمْنيِ احلَْْمُد ِهللا َربِّ  Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga 

ada huruf atau harakat yang dihilasngkan, huruf kapital tidak digunakan.

َنْصٌر مَِّن اِهللا َوفْتٌح َقرِْيبٌ  Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb

ْيعاً  ِهللا اَألْمُر مجَِ Lillāhi al-amru jamĭ’an

Lillāhil-amru jamĭ’an

Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm  َواَهللا ِبُكلِّ َشْيٍئ َعِلْيمٌ 

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.  

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid


