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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari manusia tidak terlepas dari 

masalah ekonomi. Begitu juga dalam sebuah masyarakat, selalu ada kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh  individu ataupun kelompok. Setiap kegiatan 

selalu memiliki tujuan masing-masing, oleh karena itu untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dan merialisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Justru 

tidak terlepas dari aspek manajemen. Adapun dalam masyarakat modern 

dewasa ini manajemen semakin menjadi peran penting. Ekonomi 

mempunyai nilai kedudukan yang tinggi bagi kalangan masyarakat umum 

maupun dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama 

barang dan jasa masih dinilai dengan uang, Maka untuk mendapatkan suatu 

benda barang dan jasa yang dibutuhkan manusia harus mengetahui terlebih 

dahulu hal-hal yang relatif berhubungan dengan ekonomi. Salah satu 

lembaga-lembaga yang menggerakkan aktivitas ekonomi yaitu Koperasi.  

Menurut Mohammad Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk 

memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong 

sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam 

persaudaraan koperasi yang merupakan semangat baru dan semangat tolong 
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menolong diri sendiri. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh 

keinginan memberi jasa kepada orang lain berdasarkan prinsip seorang untuk 

semua dan semua untuk seorang (Sukamdiyo, 1999: 3). 

Koperasi dapat dikatakan sebagai salah satu produk ekonomi yang hadir 

ditengah masyarakat dalam bentuk lembaga badan usaha khususnya pada 

perusahaan mikro. Koperasi menjadi jembatan antara pihak yang membutuhkan 

dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana serta berusaha untuk melahirkan 

semangat gotong royong, bekerjasama secara kekeluargaan dan saling 

membantu sesama. Koperasi juga berupaya dapat mengembangkan tugas 

dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan para anggota pada khususnya 

dan kemakmuran serta memajukan masyarakat pada umumnya. 

Patani adalah salah satu provinsi dalam negara Thailand yang terletak di 

bagian selatan yang diatur dibawah kekuasaan oleh pemerintah non Muslim. 

Namun, jika mengkaji lebih mendalam dengan berdasarkan dalam buku catatan 

yang berjudul “Sejarah Kerajaan Melayu Patani” pada asalnya Patani adalah 

sebuah negara yang berdaulat yang mempunyai sistem pemerintahan kesultanan 

atau kerajaan (Ibrahim, 2005: 34). Kemudian masyarakatnya berkuturunan 

Melayu, bangsa Melayu, berbahasa Melayu, budaya Melayu dan beragama 

Islam. Diantaranya termasuk juga Kedah, Terangganu, Kelantan dan Perak 

dalam Negara Malaysia saat ini. Sejak Patani telah ditakluk dan dijajah oleh 

Siam (Thailand) pada tahun 1785 kemudian dihapuskan sistem kerajaan pada 

tahun 1902 (Ibrahim, 2005: 70-71). Maka Patani digabung termasuk menjadi 
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salah satu provinsi dalam negara Thailand sampai sekarang sehingga 

mengakibatkan terjadi perubahan politik dan peralihan wilayah atau negara 

(Patani menjadi Thailand), apalagi sistem perekonomian juga mengikut 

berubah.  

Ibnu Affan adalah salah satu lembaga ekonomi mikro atau dikenal dengan 

nama koperasi Islam di negara Thailand yang menyatakan diri beroperasi 

berlandaskan prinsip Syariah dengan tidak menggunakan prinsip riba, akan 

tetapi dengan prinsip bagi hasil. Koperasi Islam Ibnu Affan terletak di provinsi 

Patani Thailand Selatan, yang merupakan daerah yang minoritas Muslim. 

Koperasi ini dicetuskan oleh sekumpulan para intelektual masyarakat Muslim 

pribumi itu sendiri yang memahami masalah hukum dan berpandangan terhadap 

pentingnya membangun sebuah institusi keuangan Islam untuk menjadi suatu 

pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan memenuhi 

kebutuhan hidup dari sumber keuangan yang halal. Mengingatkan bahwa daerah 

Patani mayoritas masyarakatnya adalah penduduk Muslim sehingga kebutuhan 

akan kegiatan ekonomi secara Islam sangatlah tinggi. Hal tersebut yang menjadi 

alasan insiatif untuk menggalakan masyarakat dalam melakukan kegiatan 

pembiayaan dan simpan-pinjam serta mendukung kegiatan bersama dikalangan 

tokoh-tokoh masyarakat Muslim dan masyarakat keseluruhannya (Satae, 2012: 

28-29). 

Dari awalnya nama Ibnu Affan diambil dari nama khalifah ketiga dalam 

sejarah Islam yaitu, Usman bin Affan sebagai penghargaan pada Sahabat Nabi 
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Muammad SAW yang merupakan usahawan terbesar di dunia Islam. Kemudian 

beroperasi surat permohonan terdaftar sebagai sebuah koperasi dengan menurut 

akta koperasi 2524 (bersama dengan 1999 Tahun Indonesia), setelah itu 

Koperasi juga dapat dukungan dari pihak pemerintah kerajaan dibawah 

pendaftaran nama “Ibnu Affan Saving Co-Operative Limited” dengan angganran 

rumah tangga pemerintah, No Pendaftaran 008335 mulai penerapan pada 

tanggal 19 Mithunayun 2535 (bersama dengan 19 juni 1992 Tahun Indonesia) 

dan samapai seterusnya. Adapun perkembangan jumlah kantor cabang Koperasi 

Islam Ibnu Affan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini (Website: 

http://www.ibnuaffan.com,). 

Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota  

Koperasi Islam Ibnu Affan Pada Tahun 1992-2014 

No. 
Cabang 

Kantor 

Tahun 

Berdiri 

Jumlah Anggota 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Patani  2535/1992 6,943 8,764 15,707 

2 Saiburi 2538/1995 3,468 4,315   7,783 

3 Narayhiwat  2540/1997 3,628 4,777   8,405 

4 Yala  2540/1997 4,274 5,116   9,390 

5 Reso’ 2548/2005 4,276 5,822 1,0098 

6 Cana’ 2549/2006 1,986 3,285   5,271 

7 Sungai-kolok 2551/2008 3,181 4,565   7,746 

8 Khokpho  2553/2010 1,616 2,099   3,715 

9 Tanyongmas  2554/2011 3,099 4,473   7,572 

10 Yaha  2554/2011    858 1,094    1,952 

11 Betong  2555/2012    233    305      538 

Total 33,562 44,615 78,177 

Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi Islam Ibnu Affan. 

http://www.ibnuaffan.com/
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Meskipun Koperasi Islam Ibnu Affan sudah berkembang pesat. Akan 

tetapi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti ada beberapa hambatan 

atau tantangan yang dihadapi. Untuk itu perkembangan Koperasi Islam Ibnu 

Affan juga mendapat tantangan dan hambatan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya sesuai dengan visi-visi yang telah ditetapkan, seperti tentang 

kebijakan pemerintah dalam mengatur undang-undang lembaga keuangan Islam 

sehingga terdapat beberapa kendala, seperti pada  tahun 1992-2016, Koperasi 

Islam Ibnu Affan belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang 

koperasi Islam. Adapun dalam bidang pendidikan yang diterapkan oleh 

pemerintah non Muslim, yang mengwajibkan masyarakat Muslim Patani pada 

umumnya  untuk menyelesaikan pendidikan Nasioanl Thai/Siam apabila sudah 

berusia 6 tahun, mereka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan Nasional Thai 

setidaknya harus selesai ditingkat sekolah dasar. Untuk itu yang menjadi 

perbedaan dengan negara-negara lain yaitu, waktu pelaksanaan mulai masuk 

jam 08.00 pagi dan selesai jam 16.00 sore, baik tingkat sekolah dasar, 

menengah pertama dan menengah akhir. Ini berarti waktu yang tersisa bagi 

mereka untuk memperoleh pendidikan Agama hanya cenderung sedikit. Oleh 

karena di sekolah-sekolah Nasional Thai mata pelajaran Agama Islam hanya 

satu pelajaran dari seluruh mata pelajaran yang diajarkan, kadang-kadang tidak 

ada sama sekali, pahahal di sekolah tersebut terdiri dari murid-murid yang 

beragama Islam hampir 100% (Arsip Koperasi Islam Ibnu Affan Patani), 

sehingga mengakibatkan masyarakat pada umumnya masih banyak yang kurang 
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mengerti tentang ilmu Agama khususnya dalam bidang muamalah. Untuk 

masyarakat awam sendiri juga sudah menganggap bahwa sistem riba itu sudah 

menjadi hal biasa, dikarenakan cukup lama terpengaruh oleh pikiran Agama 

Buhdha dan kebanyakan lembaga-lembaga keuangan yang berdiri disana adalah 

lembaga konvensional.   

Hal ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi manajer Koperasi Islam 

Ibnu Affan dan manjadi salah satu faktor yang mengakibatkan agar sulit untuk 

diterapkan manajemen dengan sistem Syari’ah Islam terhadap Koperasi Islam 

Ibnu Affan untuk menanggapi hal tersebut, perlu adanya solusi agar sistem 

manajemen di Koperasi Islam Ibnu Affan dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

prinsip Syariah serta dapat diberikan kebebasan penuh oleh pemerintah 

Thailand,  yang mana Koperasi Islam Ibnu Affan bertujuan untuk memperbaiki 

nasib mereka menuju hidup yang lebih baik dengan memajukan masyarakat 

umumnya dan mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran serta memberi solusi 

kepada masyarakat pada umumnya. 

Tabel 1. 2 Jumlah Anggota dan Aset (dalam dominan Baht)  

Koperasi Islam di Thailand Selatan Tahun 2015 

No Nama Koperasi 
Tahun 

Berdiri 

Jumlah 

Anggota 
Jumlah Aset 

1. Koperasi Islam Patani Berhad. 2530/1987 48,985    777,302,078 

2. Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 2535/1992 83,680 1,574,469,736 

3. Koperasi Ibnu Auf Satun. 2536/1993 31,859 1,438,947,923 
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4. Koperasi Al-Islamiyah Phuket. 2536/1993   2,212    153,110,874 

5. Koperasi Sakofah Krabi. 2538/1995   9,306    752,448,966 

6. Koperasi Assiddeek Songkhla. 2538/1995 19,978 1,170,763,649 

7. Koperasi Islam Bina Berhad. 2543/2000   9,973    190,618,742 

8. Koperasi Sahabah Yala. 2547/2004   1,928      22,076,306 

9. Koperasi Tanmiyah Krabi. 2547/2004   3,865    226,979,547 

10. Koperasi Al-Amin 

Nakhonsithamarad. 

2548/2005   1,022      12,887,609 

Sumber: TOP 100 Cooperative members Office of Cooperative Auditing of 

Thailand. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam suatu karya ilmiah skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem 

Manajemen Koperasi Islam Pada Ibnu Affan  Saving  Co-Operative  Ltd  

Provinsi  Patani  Thailand Selatan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem manajemen koperasi Islam pada Ibnu Affan  

Saving  Co-Operative  Ltd  Provinsi  Patani  Thailand Selatan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam 

penerapan sistem manajemen koperasi Islam pada Ibnu Affan  Saving  Co-

Operative  Ltd  Provinsi  Patani  Thailand Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen koperasi Islam pada Ibnu 

Affan  Saving  Co-Operative  Ltd  Provinsi  Patani  Thailand Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan 

pendukung dalam penerapan sistem manajemen koperasi Islam pada Ibnu 

Affan  Saving  Co-Operative  Ltd  Provinsi  Patani  Thailand Selatan.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam berbagai 

kalangan, diantaranya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai media untuk menerapkan 

teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan 

dan membandingkan dengan realita yang ada di lapangan untuk 

memecahkan masalah sosial ekonomi.  

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dan bahan 

pertimbangan bagi Koperasi Islam Ibnu Affan Provinsi Patani 

Thailand Selatan untuk meningkat kinerja koperasi dimasa yang akan 

datang, yang menyangkut tentang manajemen koperasi serta memberi 
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sumbangan fikiran dalam meningkatkan kajian tentang koperasi di 

Thailand Selatan.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti penelitian ini sebagai proses pembelajaran 

pengembangan diri untuk memenuhi tugas akhir kuliah, dan 

diharapkan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

manajemen koperasi Islam. baik bagi penulis sendiri serta menjadi 

sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan 

topik yang sama. 

b. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, 

pemahaman yang lebih luas atau gambaran baru mengenai Lembaga 

Keuangan Syari’ah (LKS) di neraga Thailand khususnya tentang 

penerapan sistem manajemen koperasi Islam pada Ibnu Saving Co-

Operative LTD Provinsi Patani Thailand Selatan dan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya warga negara 

Indonesia.  

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Khususnya untuk prodi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan 

Perbankan Islam, penelitian ini diharapkan untuk menjadi tambahan 
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informasi dan sumber referensi penemuan baru mengenai Lembaga 

Keuangan Syari’ah (LKS) di neraga Thailand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


