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Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pengusaha kecil dan menengah jumlahnya 

sangatlah banyak, baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Para 

pengusaha tersebut banyak mengalami kesulitan dalam upaya mengembangkan usaha mereka, 

hal itu disebabkan karena adanya kekurangan modal usaha. Para pengusaha kecil dan menengah 

sangat sulit mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank. Hal ini 

disebabkan karena pihak bank tidak memberikan kepercayaan penuh kepada para pengusaha 

kecil dan menengah dalam mengelola modal dana yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sehingga 

dengan adanya kondisi seperti itu maka akan terjadi ketimpangan usaha antara pengusaha besar 

dengan para pengusaha kecil dan menengah. Maka, untuk mengembangkan usaha-usaha kecil 

dan menengah perlu dibentuk sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman 

modal usaha bagi para pengusaha tersebut. Lembaga keuangan tersebut adalah Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) yang sering disebut koperasi syariah, menurut Widiyanto (2000:96). 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‟.Menurut Drs. Moh.Hatta, 

dalam Sitio dan Tamba (2001:17). Sedangkan koperasi syariah menurut Geocities (2007) sebagai 

suatu lembaga keuangan bukan bank, yang diharapkan menjadi pendukung kegiatan ekonomi 

masyarakat kecil bawah, yang merupakan lembaga simpan-pinjam yang dikelola secara syariah 

Islam. Dan koperasi syariah tersebut mempunyai 2 (dua) kegiatan pokok: mengembangkan 

usaha-usaha produktif dan investasi dan menerima titipan dalam bentuk BAZIS dari zakat, infaq 

dan shadaqah. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian survai, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok. Melalui studi survai akan diperoleh data sehingga dapat 

dijelaskan bagaimana kinerja koperasi syariah An-Nisa‟ apabila ditinjau dari prespektif anggota 

koperasi. Setelah kuisioner dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa koperasi syariah AN-

Nisa‟ memiliki kinerja yang cukup baik. Yang berarti bahwa koperasi syariah An-Nisa‟ sudah 

cukup baik kinerjanya. Tetapi peneliti menyarankan beberapa hal kepada koperasi antara lain 

adalah: sebaiknya koperasi syariah An-Nisa‟ tidak beranggotakn hanya ibu-ibu Muslimat saja. 

Selain itu sebaiknya koperasi membentuk tim debt collector agar pengembalian pinjaman tepat 

pada waktunya, mengingat dalam kegiatan simpan pinjam koperasi tidak membebankan jaminan 

kepada anggotanya. Hal ini dilakukan guna memudahkan koperasi saja dan menghindari kredit 

macet. Saran yang terakhir adalah sebaiknya koperasi melakukan sosialisasi yang lebih kepada 

masyarakat, karena selama ini banyak masyarakat yang tidak mengenal koperasi apalagi koperasi 

syariah. 

 

 

 



We are Know that small entrepreneur and middle entrepreneur are very much, that stay in village 

n town. Their entrepreneur are difficult to increase their labour, because their need much capital. 

It is very difficult for their to get a loan capital from bank. It is cause that bank don‟t believe with 

their to cultivative bank capital. So, this condition make distance with top entrepreneur and small 

or middle entrepreneur. At last the small and middle entrepreneur need a institution that give 

their loan capital. The institution is cooperation and wich one is BMT or syariah cooperation, 

Widiyanto (2000:96). Cooperation is a effort together to increase and to help economic funded. 

To help be support to give service based on “one for all and all for one”, Drs. M. Hatta in Sitio 

and Tamba (2001:17). Syariah cooperation or BMT is one of institute not bank, and hopeless 

make support economic a small society that give loan and save money to their with syariah. 

Cooperation syariah have 2 principal: increasing productive labour and investation and to 

channel ZIS (zakat, infaq and shadaqoh) form a BAZIS. In this research use a survey analysis, 

that get a sample from one population and to use a kuisioner a data. With a survey analysis can 

get a data and we can get how is performance An-Nisa‟ syariah cooperastion that to observe 

from their member‟s. The conclusion from this research is performance from An-Nisa‟ 

cooperation is not bad. The evidence with likkert scale. But this reerch give some solution to 

increase the cooperation, wich one is members of cooperation not Muslimat members but pened 

with society and cooperation need more promotion with members n society, that do to increase 

their cooperatin. 

 


