
A. Rincian Pertanyaan Kuesioner Responden Anggota Koperasi Islam Ibnu 

Affan Patani 

DAFTAR ANGKET 

I.         KETERANGAN ANGKET  

1. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari anggota 

koperasi Ibnu Affan dalam penyusunan skripsi. 

2. Dengan mengisi angket dan pertanyaan ini, berarti telah ikut serta 

membantu kami dalam penyelesaian studi. 

II.      PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

1. Sebelum anda menjawab daftar angket dan pertanyaan yang telah 

disiapkan, terlebih dahulu tulis nama lengkap pada daftar identitas yang 

telah disediakan. 

2. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang (x) 

pada jawaban yang dianggap paling tepat. 

3. Isilah angket dan jawablah soal pertanyaan dibawah ini dengan jujur 

serta penuh ketelitian sehingga semua soal dapat dijawab. Karena 

jawaban anda akan membantu kelengkapan data yang penulis butuhkan 

Dan sebelumnya tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas 

partisipasi dan segala bantuannya. 

 Identitas Responden 

Nama   : 

Pekerjaan  : 

Jenis Kelamin  : 

 

 



 Daftar Angket 

 

1. Menurut anda apakah system perencanaan (การวางแผน) Koperasi Islam Ibnu 

Affan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan system ketentuan 

syari’ah Islam ? 

 

a.   Sangat baik dan Sangat sesuai   b.    Baik dan Sesuai  

c.      Biasa saja      d.    Kurang baik dan 

Kurang sesuai 

e. Tidak baik dan Tidak sesuai 

 

2. Menurut anda apakah system pengorganisasian (การจดัการองคก์ร) Koperasi 

Islam Ibnu Affan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan system 

ketentuan syari’ah Islam ? 

a. Sangat baik dan Sangat sesuai   b.    Baik dan Sesuai  

c.      Biasa saja     d.    Kurang baik dan 

Kurang sesuai 

e.     Tidak baik dan Tidak sesuai 

3. Menurut anda apakah system pelaksanaan (การด าเนินงาน) Koperasi Islam Ibnu 

Affan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan system ketentuan 

syari’ah Islam ? 

a.     Sangat baik dan Sangat sesuai   b.    Baik dan Sesuai  

c.      Biasa saja     d.    Kurang baik dan 

Kurang sesuai 

e.     Tidak baik dan Tidak sesuai 



4. Menurut anda apakah system pengawasan (การควบคุม) Koperasi Islam Ibnu 

Affan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan system ketentuan 

syari’ah Islam ? 

a.     Sangat baik dan Sangat sesuai   b.    Baik dan Sesuai  

c.     Biasa saja     d.    Kurang baik dan 

Kurang sesuai 

e.     Tidak baik dan Tidak sesuai 

 

5. Menurut anda apakah penerapan system manajemen koperasi Islam yang di 

jalankan oleh koperasi Islam Ibnu Affan sudah sesuai dengan prinsip 

syari’ah Islam? 

a.      Sangat sesuai     b.    Sesuai  

c.      Biasa saja     d.    Kurang sesuai 

e.     Tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rincian Pertanyaan dan Hasil Wawancara Responden dengan Manajer 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

 

Nama Informan  : Wan-Abdulrohnee Lehduwee  

Hari/Tanggal   : Rabu, 11 Mei 2016 

Tempat   : Ruang Kantor Manajer lantai 1  

 

1. Bagaimana sistem penerapan manajemen koperasi Islam dalam Koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani? 

ในสหกรณ์อิบนู อัฟฟาน 

ใช้ระบบการจัดการแบบไหนและในการด าเนินงานตามขัน้ตอนกระบวนการบริหารจัดการในแบ

บ POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) เป็นแบบไหน อย่างไร?  

Planning 

 “Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya, untuk proses menjalan sistem manajemen 

dalam sebuah organnisasi mana-manapun agak sama semua yaitu, tidak lepas dari 4 

fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, actuating dan controlling. Tetapi 

dalam setiap organisasi fungsi manajemennya boleh jadi tidak sama tergantung denga 

kebijakan pimpinannya masing-masing untuk nok menjalan sistem manajemen itu 

kira-kira hok mana lebih sesuai denga organisasinya. Begitu juga yang dijalankan 

dalam koperasi Islam Ibnu affan kita. Bahwa langkah pertamana yang dilakukan yaitu 

membuat rencana. Untuk perencanaan secara umum dalam koperasi kita disini yaitu, 

pokoknya untuk berkembang dalam kemempuan ekonomi setiap anggota untuk 

kesejahteraan dan meningkat taraf hidup mereka dalam masyarakat serta menjadikan 

sebagai lembaga keuangan perekonomian yang duitnya halal dan sesuai dengan 



prinsip syariah Islam. Kemudian dalam perumusan tujuan kita yaitu, bagi setiap 

petugas yang ada dalam koperasi kita harus melakukan setiap kegiatan kerjanya yang 

diamanatkan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita dapat mencapai tujuan seperti 

yang kita buat rencana. Kemudian untuk menjadikan koperasi Islam Ibnu Affan 

sebagai salah satu lemgaba keuangan Islam yang adil bagi masyarakat umumnya serta 

apa saja yang telah dilaksanakan itu tidak menentang denga ajaran Islam. Nah! 

setelah itu rencana kegiatan hok kita duk jalan yaitu, adalah memberikan berbagai 

bantuan kepada  masyarakat yang susah seperti,  memberi zakat kepada 8 golongan, 

memberi dana pendidikan bagi orang yang kurang mampu untuk nok sekolah, bagi 

keluarga yang kena musibah banjir dan sebagainya. Begitu juga dari segi 

perkembangan lembaga koperasi kita sendiri juga ada rencana yaitu, dalam setiap 

tahun koperasi kita juga ingin membuka cabang baru, menambah jumlah anggota dan 

asset supaya koperasi kita lebih meningkat dan maju ke depan lagi...”. 

Pengorganisasian  

”Nah! Kemudian untuk langkah berikutnya dalam kopersi kita setelah kita buat 

rencana yaitu, kita ada pembagian kerja dalam setiap tugas kedapa pihak yang 

bersangkutan. Terus kita melantikan orang-orang tersubut sesuai dengan keboleh-

bolehan masing-masing. Setelah itu kita akan jelas tugas kerja hok akan kita nok jalan 

seperti mana kepada mereka agar semua pekerjaan yang dilakukan itu terarah pada 

satu tujuan dan tidak salah jalur. Kemudian apabila kita sudah beri penjelasan tentang 

tugas masing-masing. Maka kepada setiap pihak kerja juga harus faham, mengerti 

dan memahami tugas apa saja yang sudah diamanatkan dan bertanggung jawab atas 

tugas itu masing-masing. Begitu juga dengan tugas yang akan dilaksanakan itu harus 

mengikut garis-garis dan wewenang yang telah ada dalam struktur organisasi kita....”. 

Pengarahan  

 “Selanjutnya setelah kita membuat rencana dan bagi tugas kerja serta melantikan 

staff-staff kerjanya masing-masing. Maka untuk langkah berikut itu bagi setiap 



petugas yang sudah dapat kerja kita akan arah mereka untuk melaksanakan kerjanya. 

Untuk nok sapa atau goyak sesuatu hal kepada mereka tidak mungkinlah kita tidak 

ada percakapan yelo dok? maka tindakan inilah yang sangat perlu dilakukan supaya 

tidak ada kekeliruan dan salah faham diantara kita atau dari rencana apa saja yang 

telah kita sepakat dari awal. Kemudian pada setiap bulan kita akan ada musyawarat 

untuk nok jelas program-program kerja kepada pengurus dan pihak-pihak yang 

bersangkutan. Dalam menjalankan setiap pekerjaan kita harus ambil pado dan 

memberi semangat serta sokongan  kepada mereka supaya lebih semangat lagi dalam 

kerja dan kerja kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk proses dalam 

menjadi karyawan dan anggota baru dalam koperasi ini, kita juga ada ruang khusus 

bagi mereka untuk memberi informasi serta memberi penjelasan tentang tugas dan 

kegiatan kerja apa saja yang akan dilakukan supaya mereka boleh tahu lebih awal dan 

dapat mencapai tujuan sesuai yang kita harapkan. Setelah itu kita juga beritahu dan 

menekan kepada mereka kita bahwasanya sangat pentingnya kerjasama dalam setiap 

kegiatan yang kita buat. Kemudian untuk staf-staf kerja kita juga akan memberi 

semangat kepada mereka dengan menanamkan jiwa keislaman supaya mereka ada 

sifat ikhlas dan jadi orang yang adil dalam melakukan  setiap pekerjaan. Nah jadi 

untuk memberi semangat bagi para anggota sendiri, bagi pihak kami jadi pada setiap 

akhir tahun kita juga akan bagi hadiah dalam bentuk undian seperti memberi motor 

dan sebagainya. Kemudian pada bulan puasa kita juga ada jamuan buka puasa 

bersama. Bagi karyawan yang melaksana tugas kerjanya bagus akan kita berikan 

pujian kepada mereka dan akan kita tegur serta bimbing bagi mereka yang merasa ada 

kesulitan dalam pekerjaannya...”. 

Pengawasan  

 “Setelah kita memberi tanggung jawab kepada mereka itu kita akan liat dan kontrol 

atas tugas mereka supaya tugas yang mereka jalan itu tidak salah tujan atau keluar 

dari jalur-jalur yang kita buat dan agak dapat mencapai tujuan yang telah kita rencana 

bersama. Kemudian pada setiap akhir tahun atau akhir priode kita akan ada 



musyawarat agung semua pengurus dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kerja 

untuk priksa terhadap tugas yang telah dilakukan itu bagaimana serta membagi laba 

dari hasil usaha kita bersama sikit banyak mengikut saham masing-masing. Setelah 

itu, kita akan membuat penilian terhadap tugas apa saja yang telah kita lakukan. 

Seterusnya setalah kita dapat hasil kerjanya dari hasil pembahasan kita itu, maka 

apabila ada masalah atau kekurangan dimana akan kita cari jalan keluar bersama 

samapai tidak ada yang terlekat serta membaiki kekurangan tersebut. Nah! maka 

setelah itu bagi setiap orang yang ada tugas harus membuat surat catatan tahunan 

yang mereka lakukan dalam satu periode masing-masing dan serahkan kepada 

manajer untuk priksa kembali sudah benar apa belum dan menjadikan arsip dan 

membagi kepada anggota supaya anggota boleh tahu juga...“.   

 

2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan manajemen koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani? 

ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคทัง้ภายในและภายนอกในการด าเนินงานการบริหารจัดการสหกร

ณ์อสิลาม? ยกตัวอย่างและแนวทางแก้ปัญหา? 

“Jadi hal yang menjadi halangan bagi kami dalam menerapkan manajen koperasi 

Islam disini, yaitu bagi masyarakat kita dihari ini masih ada yang kurang memahami 

bagaimana sistem koperasi itu sendiri khususnya dalam bidang muamalah. Maka hal 

inilah yang menjadi kesulitan bagi kami untuk memberi penjelasan agar mereka boleh 

memahami dengan hal tersebut. Kemudian satu hal lagi yang menjadi halangan juga 

bagi kami yaitu kurangnya mental masyarat kita  dimana mereka sudah terpengaruh 

oleh pemikiran budaya budha seperti, menabung uang di lembaga keuangan 

konvensional, padahal mereka sudah tahu bahwa lembaga tersebut menggunakan 

sistem riba...”  



C. Rincian Pertanyaan dan Hasil Wawancara Responden dengan Sekretaris 

Manajer Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

Nama Informan  : Mayid Cheloh  

Hari/Tanggal   :  Selasa, 3 Mei 2016. 

Tempat   : Ruang umum tempat tetamu lantai 1  

1. Faktor apa yang menjadi pendukung dalam penerapan manajemen koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani? 

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนในการซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจากสังคม,ชุมชน,สมาชกิรึว่

าจากสหกรณ์เองในการด าเนินงานของการบริหารจัดการสหกรณ์อสิลาม 

อย่างเช่นด้านอะไรบ้าง?  

“Jadi disini untuk hal yang menjadi faktor pendukung dalam menjalan manajemen 

koperasi kita terutama adalah kerjarsama diantara bawahan dan atasan baik dari 

anggota sendiri. Oleh karena dalam sebuah organisasi tidak mungkin akan kita kerja 

sendiri. Maka disini pada setiap bulan kita akan mengadakan musyawarat bagi setiap 

petugas. Hal ini kita lakukan untuk mengevaluasi dari setiap program kerja yang telah 

dilaksanakan supaya mencari apa saja yang menjadi kekurangan dalam kegiatan 

koperasi kita serta mencari solusi bersama. Kemudian respon masyarakat juga boleh 

dikatakan faktor mendukung bagi kami,  disini kita bisa melihat dari peningkatan 

jumlah anggota yang semakin terus bertambah  dalam setiap tahun. Oleh karena 

manajemen koperasi yang diterapkan dan kegiatan yang kita lakukan itu berdasarkan 

prinsip syariah Islam. Maka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian dalam kerja 

kita juga masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan anggota, 

maupun sesama karyawan sendiri. Oleh karena seperti yang kita ketahui bahwa 

masyarakat awam masih banyak yang kurang mampu berbicara pakai bahasa 

siam/thai khususnya orang kampung kecuali orang kota atau pendidikan tinggi..” 



D. Rincian Pertanyaan dan Hasil Wawancara Responden dengan  Ketua Pengurus  

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

 

Nama Informan  : Prof. Dr. Worawit Baru  

Hari tanggal   : Senin, 9 Mei 2016 

Tempat   : Ruang Kantor Ketua Pengurus lantai 1  

 

1. Bagaimana sistem pengelolaan koperasi Islam pada koperasi Islam Ibnu 

Affan Patani? 

วิธีการจดัการระบบสหกรณ์อสิลามตามแนวคดิของสหกรณ์อิบนู อัฟฟานเป็นแบบไหนอย่างไร? 

Jawab “Nah! jadi dalam koperasi kita untuk sistem koperasi Islam hok kita duk 

jalan itu tidak sama denga koperasi umum lain, dimana dalam koperasi kita 

seperti yang kita tahu bahwa, kita tidak ada duit riba itu yang jelas. Oleh karena 

koperasi kita adalah lembaga keuangan Islam maka, kita butuh orang Islam dan 

profesional bukan cuma orangnya saja yang Islam, tapi orang yang berjiwa 

Islamic atau keislaman yang faham tentang Agama, bukan orang yang kerja 

berdasarkan untuk mendapat gaji, karena organisasi kita adalah lembaga 

keuangan yang terkait dengan uang, sehingga akan membuat mereka ditipu oleh 

syaitan.  Maka untuk melilih orang kerja untuk menjadi karyawan kita 

berdasarkan orang yang ada jiwa Islamic roh Islam yang melalui tarbiyah baik 

dari segi pahaman Islam fikrah Islam supaya mereka boleh terikat dengan Tuhan 

dan mereka tidak akan membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam.  

Kemudian sistemnya hok duk guna dalam koperasi kita itu juga sama seperti 

koperasi Islam lainnya..”. 



2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam menjalan keiatan koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani Patani? 

ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคทัง้ภายในและภายนอกในการด าเนินงานการบริหารจัดการสหกรณ์

อิสลาม? 

 “Yang menjadi masalah bagi koperasi kita yaitu tentang akta koperasi Islam. 

Sebenarnya koperasi kita tidak ini termasuk masuk dalam 7 golongan koperasi 

umumya yang sudah ada akta sendiri, oleh karena koperasi kita adalah koperasi 

Islam berdasarkan prinsip Islam yang mengharamkan sistem tanpa riba dan 

sesuatu yang tidak jelas. Kemudian bagi anggota yang mau pinjam uang untuk 

usaha juga harus jelas bukan semata-mata memberi. Disini sudah jelas bahwa 

tidak sama dengan koperasi umum lainnya. Namun, bagi pihak pemerintah juga 

tidak ada undang-undang yang mencantumkan tentang koperasi Islam. Sehingga 

menjadi kesulitan bagi koperasi Islam untuk menjalankan apa saja yang 

diinginkan dalam koperasi kita seperti, tidak boleh membuka cabang baru di luar 

daerah lain, kecuali mengguna nama koperasi baru..”. 

3. Apakah yang membuat Koperasi Islam Ibnu Affan Patani boleh bertahan 

sampai 20 tahun ? 

Jawab saya rasa yang membuat koperasi kita boleh bertahan sampai sekarang 

yaitu, “Barokallah...kita menurut dan patuh kepada hukum syariah Islam 

sungguh. Maka dengan itu Insya Allah Tuhan akan menjaga kita, manusia tidak 

mampu walaupun sistem sebagus apapun. Oleh karena visi utama kita adalah 

syariah, kalau tidak betul dengan syariah tidak boleh buat memang dapat untung, 

laba banyak sekali manapun tapi kalau tidak sesuai dengan prinsip Islam jelas 

tidak boleh dan kita akan tetap pendirian kita.. kata manajer”  


