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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Koperasi Islam Ibnu Affan Provinsi Patani Thailand 

Selatan 

1. Sejarah Singkat Koperasi Islam Ibnu Affan  

Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Muslim di daerah Patani 

Selatan Thailand, 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, tetapi dengan prinsip bagi hasil. Koperasi Islam 

Ibnu Affan yang terletak di provinsi Pattani Selatan Thailand daerah yang 

minoritas penduduknya Muslim. Koperasi ini di cetusan 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. Mengingat bahwa daerah Patani 

mayoritas masyarakatnya adalah penduduk Muslim, sehingga kebutuhan 

akan kegiatan/aktivitas ekonomi secara Islam sangatlah tinggi. Hal tersebut 

yang menjadi alasan insiatif untuk menggalakan masyarakat dalam 
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kegiatan simpan-pinjam, serta mendukung aktivitas bersama dikalangan 

tokoh-tokoh masyarakat dan masyrakat kesuluruhannya  (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 Muammad (S.A.W) 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.  

a. Visi  

Akan menjadi lembaga keuangan yang tanggung jawab, terpercaya yang 

bertujuan untuk membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat. 

b. Misi  

Adapun visi dari Koperasi Islam Ibnu Affan adalah: 

1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan berdasar prinsip Syariah 

Islam. 
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2) Memegang prinsip pelayanan menjadi hati bagi setiap  pekerjaan dan 

melaksanakan dengan mudah, cepat, benar, jelas, dan memuaskan hati 

para anggota.. 

3) Di setiap cabang memiliki sistem manajemen yang berkualitas. 

4) Senantiasa memberi pemahaman dan berkonsultasi tentang sistem 

keuangan dan bisnis kepada anggota. 

5) Meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan sosial. 

c. Tujuan Koperasi 

Untuk mendorong anggota agar mereka dapat mendekati dalam 

melaksanakan berinvestsi dan saling membantu satu sama lain dengan 

berasas keadilan dan akhlak yang mulia, hal tersebut akan 

mengandungkan manfaat kepada anggota dan masyarakat pada umumnya. 

Begitupun dalam aspek perekonomian dan kemasyarakatan agar mereka 

lebih bermutu dan bahagia. Selain itu koperasi juga akan mendorong para 

anggotanya sebagai berikut: 

1) Menggalakkan supaya anggota lebih menegaskan dalam berbisnis 

secara Islam.  

2) Mendorong anggota untuk ada tabungan dan permodalan. 

3) Mendorong anggota agar dapat menjalankan bisnis dalam berbagai 

bidang.  

4) Modonrong anggota supaya melahirkan semangat gotong royong dan 

saling membantu sesama. 
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d. Prinsip Dasar Koperasi 

1) Menjadi anggota dengan suka rela. 

2) Koperasi di kontrol  oleh anggota dengan sistem demokrasi. 

3) Setiap angoota boleh membuat perniagaan bersama. 

4) Berdikari  dalam ekonomi bebas berusaha. 

5) Kerja sama diantara koperasi. 

6) Sederhana dalam masyarakat. 

e. Logo  

Gambar 3. 1 Logo Koperasi Islam Ibnu Affan 
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Logo Koperasi Islam Ibnu Affan merupakan huruf ringkasan Ibnu 

Affan yaitu: “alif, ba’ dan nun” nama ini adalah nama seseorang khalifah 

Ar-Rosiddin ketiga yaitu Usman bin Affan. 

f. Motto  

Motto yang terdapat dalam Koperasi Islam Ibnu Affan Patani yaitu, 

“Mendampingi masyarakat dengan ekonomi Islam” Maksudnya 

adalah untuk pengembangan, pertumbuhan serta memajukan bersama 

anggota dan komunitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara Islam 

supaya mendapat keberkatan dan keridhaan Allah. 

2. Profil Lembaga dan Kantor Cabang Koperasi Islam Ibnu Affan 

a. Identitas Lembaga 

Nama Lembaga  :  Koperasi Islam Ibnu Affan 

Kantor Pusat : No.6 Jl. Ya’rang Soi 8 T. Chabang-tiga D. 

Muang P. Pattani 94000, Tlp. 0-7333-7646, 0-

7333-4764. 

Kantor Saiburi : No. 17-17/1 Jl. Ka’lapho T. Taluban D. 

Saiburi P. Pattani 94000, Tlp. 0-7341-131. 

Kantor Narathiwat  : No. 63/3 Jl. Pnasn T. Bangnak D. Muang P. 

Narathiwat 96000, Tlp. 0-7351-4418. 

Kantor Yala  : No. 28-30 Jl. Phumachip T. Sateng D. Muang 

P. Yala 95000, Tlp. 0-7322-8892 
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Kantor Reso’ : No. 168/21 M. 1 T. Reso’ D. Reso’ P. 

Narathiwat 96150, Tlp. 0-7357-2502. 

Kantor Cana’ : No. 11 M. 2 T. Banna D. Ca’na’ P. Songkhla 

90130, Tpl. 0-7420-7219. 

Kantor Sungai-kolok  : No. 123 Jl. Anu’kachad-anu’sorn 2 T. Sungai-

kolok D. Sungai-kolok 96180, Tlp. 0-7361-

8991. 

Kantor Khokpho  : No. 3/12 Jl. Phed-kaseam T. Khokpho P. 

Pattani 94120, Tlp. 0-7343-1465. 

Kantor Tanyongmas  : No. 115 Jl. Ra’nge-mankha M. 7 T. 

Tanyongmas D. Ra’nge’ P. Narathiwat 96130, 

Tlp. 0-7367-1010. 

Kantor Yaha  : No. 92 Jl. Santhirat T. Yaha D. Yaha P. Yala 

95120, Tlp. 0-7329-1170. 

Kantor Betong :  No. 99 Jl. Nakharad-bamrung T. Betong P. 

Yala 95110 Tlp. 0-7323-1707. 

b. Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota Koperasi Islam Ibnu 

Affan Pada Tahun 1992-2015, akan ditunjukan dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 3. 1 Perkembangan Jumlah Cabang Kantor dan Anggota  

Koperasi Islam Ibnu Affan Pada Tahun 1992-2015 

No. Cabang 

Kantor 

Tahun 

Berdiri 

Jumlah Anggota Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Patani  2535/1992 6,722 8,761 15,483 

2 Saiburi 2538/1995 3,517 4,507   8,024 

3 Narayhiwat  2540/1997 3,933 5,258   9,191 

4 Yala  2540/1997 4,559 5,820 10,379 

5 Reso’ 2548/2005 4,047 5,800   9,847 

6 Cana’ 2549/2006 2,051 3,414   5,465 

7 Sungai-kolok 2551/2008 2,971 4,430   7,401 

8 Khokpho  2553/2010 1,640 2,221   3,861 

9 Tanyongmas  2554/2011 3,272 5,090   8,362 

10 Yaha  2554/2011 1,263 1,729   3,055 

11 Betong  2555/2012    723    908   1,631 

12 Rusamilae     356    625      981 

Total 35,054 48,626 83,680 

 Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi Islam Ibnu Affan 2015 

c. Perbandingan jumlah Aset dan Anggotaantara koperasi Ibnu Affan dengan 

koperasi Islam lain di Thailand Selatan pada tahun 2015. 

Tabel 3. 2 Jumlah Aggota dan Aset (dalam dominan Baht) 

 Koperasi Islam di Selatan Thailand 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 
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3. Koperasi Ibnu Auf Satun. 2536/1993 31,859 1,438,947,923 

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. 

Grafik 3. 1 Perkembangan Jumlah Aset, Piutang dan Modal  

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

 

    Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 
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Tabel 3. 3 Perkembangan Jumlah Aset, Piutang dan Modal  

(dalam dominan Bath) Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

Tahun  2555/2013 2556/2014 2557/2015 

Asset  1,328,523,516.77 1,414,012,622.37 1,574,469,736.50 

Piutang    830,981,297.07    856,746,287.43     976,445,315.98 

Modal 

Koperasi  

  497,542,219.70    557,266,334.94     598,024,420.52 

Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi Islam Ibnu Affan 2015 

 

Grafik 3. 2 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Islam Ibnu Affan Patani  

pada tahun 2013 - 31 Desember 2015 

 

Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 
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Tabel 3. 4 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

pada tahun 2013 - 31 Desember 2015 

Tahun 2555/2013 2556/2014 25572015 

Jumlah Anggota 78,177 82,891 83,680 

 

 

Tabel 3. 5 Perkembangan Jumlah Simpanan (dalam dominal Bath) 

 antara tahun 2014-2015 

No  31 Desember 

2014 

31 Desember 

2015 

Tambah 

(kurang) 

Pesentase 

1. Jumlah 

Anggota 

       82,891       83,680               789.00   0.95 

2. Aset 1,414,012,622.37 1,574,469,736.50 160,457,114.13 11.35 

3. Simpanan 

Wajib 

   527,300,362.00    563,109,520.00   35,809,158.00   6.79 

4. Simpanan 

Sukarela 

     15,509,804.15      17,807,577.70     2,297,733.55 14.18 

5. Simpanan 

Wadi’ah 

   154,597,740.04    188,555,369.51   33,957,629.47 21.97 

6. Simpanan 

Mudharabah 

   525,903,170.69    573,197,103.69   47,293,933.00   8.99 

7. Simpanan 

Haji 

     21,280,383.00      26,322,593.00     5,042,210.00 23.69 

8. Dana Takaful        5,847,575.00        6,428,238.00        580,663.00   9.93 

9. Dana 

Koperasi 

   856,746,287.43    598,024,420.52 -258,721,866.91 - 30.20 

10. Laba Bersih      14,456,168.79      17,107,322.82      2,651,154.03 18.34 

Sumber: Dokumentasi rapat tahunan Koperasi Islam Ibnu Affan 2015 
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ANGGOTA 

1. Struktur Organisasi Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

Struktur organisasi koperasi merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kestabilan, kelancaran dan keberhasilan dalam suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya 

struktur organisasi supaya dapat terlihat pembagian tugas garis wewenang dan 

tanggung jawab dari atasan kepada bawahan dan untuk memudahkan dalam 

mengawasi pelaksanaan kegiatan koperasi. Adapun bentuk struktur koperasi 

Ibnu Affan akan ditunjukan dalam gambar dibawah ini. 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 
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Karyawan Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

Manajer      : Wan-Abdulrohnee Lehduwee 

Sekretaris Manajer    : Mayid Cheloh 

Unit Administrasi     : Wae-Usman Sama’ali 

Unit Akuntansi    : Kalaya Toh-sani’yeng 

Unit Pembiayaan     : Abdulsalam Ma’li 

Unit Syariah Zakat    : Ahama’ Awae 

Unit Finansi-Investasi    : Imron Musayi 

Unit Informasi     : Abdulrohman Ni’wae 

Ketua Pengurus     : Prof. Dr. Worawit Baru 

Sekretaris      : Amin Yeana 

Bendahara      : Sholeh To’seng 

Pengurus     : Prof. Dr. Abdulrosid  Jea’ma 

      : Lipeng Ma’song 

      : Ismail Ra’ni 

      : Lomae Samae 

      : Wae-Dauk Sahaprutanon 
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      : Yusri Baso 

Pengawas      : Yongyut Sothong 

      : Muhamad Yamin Waram 

      : Thawat Nuiphom 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan 

penjelasan dari hasil penelitian: 

1. Penerapan Sistem Manajemen Koperasi Islam pada Ibnu Affan Saving  

Co-Operative Ltd Provinsi Patani Selatan Thailand. 

Kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Wan-

Abdulrohnee Lehduwee selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan 

Patani yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang kantor 

manajer lantai 1. 

“Jadi untuk proses penerapan sistem manajemen dalam sebuah 

organnisasi  manapun hampir sama, justru tidak akan terlepas dari 4 

fungsi manajemen yaitu, planning, organizing, actuating dan 

controlling. Akan tetapi fungsi tersebut bisa berbeda tergantung dengan 

kebijakan manajer dalam pengelolaannya. Begitu juga yang diterapkan 

dalam Koperasi Islam Ibnu Affan kita. Bahwa langkah pertamana yang 

dilakukan yaitu membuat rencana. Untuk perencanaan secara umum 

dalam koperasi kita disini yaitu, untuk berkembang dalam kemempuan 

ekonomi setiap anggota untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf 

hidup mereka dalam masyarakat serta menjadikan sebagai lembaga 

keuangan perekonomian yang bersumbur dari duit yang halal dan sesuai 
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dengan prinsip syariah Islam. Kemudian dalam perumusan tujuan kita 

yaitu, bagi setiap petugas yang berada dalam koperasi kita harus 

melakukan setiap kegiatan ushanya yang diamanatkan dengan 

bersungguh-sungguh agar bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dan  untuk menjadikan koperasi Islam Ibnu Affan sebagai salah satu 

lemgaba keuangan Islam yang adil bagi masyarakat umumnya serta apa 

saja yang telah dilaksanakan tidak menentang ajaran Islam. Nah setelah 

itu rencana kegiatan yang akan kita lakukan adalah memberikan 

berbagai bantuan kepada  masyarakat  seperti,  memberi zakat kepada 8 

golongan, memberi dana pendidikan bagi orang yang kurang mampu 

untuk sekola, keluarga yang kena musibah banjir dan sebagainya. Begitu 

pula dari segi perkembangan lembaga koperasi kita 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 lebih maju ke depan lagi”. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai 

dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa sistem perencanaan yang diterapkan oleh manajer dalam 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani adalah sebagai berikut:  

a. Planing 

Planing adalah fungsi yang paling utama dan penting dalam 

penyusunan suatu program agar dapat berjalan dengan lancar, dan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan. Berdasarkan dari hasil penelitian 

yang telah peneliti lakukan, bahwa sistem manajemen yang diterapkan 

oleh manajer Koperasi Islam Ibnu Affan Patani tidak terlepas dari 4 fungsi 

manajemen pada umumnya yaitu; planning, organizing, actuating dan 

controlling. Planing yang diterapkan di Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

muncul setelah adanya evaluasi dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang 
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diadakan setiap setahun sekali di akhir periode yang nantinya berguna 

untuk mengetahui kekurangan dari hasil usaha sebelumnya. Kekurangan 

dari hasil evaluasi nantinya akan disusun menjadi perencanaan program 

dalam mencapai tujuan di tahun yang akan datang. Perencanaan ini 

tentunya di tinjau ulang dan ditelaah lebih lanjut agar program yang akan 

dilaksanakan layak untuk diterapkan sehingga apapun program yang 

nantinya akan dijalani berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

khususnya sesuai dengan ketetapan Syariah. Adapun langkah-langkah 

yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Islam Ibnu Affan Patani yang 

bersangkutan dengan aplikasi unsur-unsur manajemen dalam hal 

perencanaan adalah: 

1) Perencanaan  

a) Dalam menganalisis perkiraan pada masa depan Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani selalu mengfokuskan pada tujuan, yaitu 

meningkatkan target yang dicapai dengan mengembangkan 

profesional manajemen. Selain itu, koperasi juga mengembangkan 

potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggotanya secara khusus 

dan masyarakat pada umumnya dengan meningkatkan taraf hidup 

serta kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b) Dalam perencanaan, koperasi juga melakukan langkah-langkah 

sosialisasi dengan menggunakan media seperti spanduk, radio, 

iklanan dan sebagainya. Kemudian adanya kerjasama dengan 
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lembaga-lambaga sosial lainnya untuk memperluas dan 

mengembangkan jaringan ekonomi yang berkualitas. 

2) Perumusan Tujuan 

Dalam perumusan tujuan Koperasi Islam Ibnu Affan Patani, manajer 

koperasi melakukan optimalisasi terhadap tujuan koperasi yaitu 

menjadikan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang berkeadilan 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang profesional dengan 

melatikan tenaga kerja yang berkualitas dalam mengembangkan para 

anggotanya. 

3) Rencana Kegitan  

Analisis mengenai rencana kegiatan yaitu dengan merumuskan 

tindakan yang akan berlaku sesuai dengan target apa yang telah 

ditetapkan. Adapun perencanaan kegiatan manajemen Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani adalah sebagai berikut: 

a) Menjadi koperasi sebagai lembaga perekonomian yang 

berdasarkan pada prinsip Sya’riah Islam yang profesional, 

berkualitas dan adil. 

b) Menetapkan bagi ketua dari para anggotanya yang aktif dalam 

mengumpulkan dana dalam kelompoknya untuk menyelesaikan 

kredit macet dengan memberikan bonus atas jasa sebesar 3% 
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c) Pemberian bantuan terhadap masyarakat yang membutukan seperti 

korban musibah banjir, bantuan untuk dana pendidikan, fakir 

miskin dan lain-lain. 

d) Perkembangan jumlah anggota dan aset Koperasi Islam Ibnu Affan 

Patani. 

e) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan para 

anggotanya dalam Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 

Adapun dalam melakukan penelitian ini setelah mendapatkan hasil 

wawancara dari pihak manajer untuk mengambil kesimpulan yang lebih tepat 

dalam menguji keakuratan untuk menglengkapi dari hasil wawancara, maka 

penulis melakukan penelitian lebih mendalam dengan memberikan kuesioner 

kepada responden sejumlah 15 responden. Berikut ini adalah tabel hasil 

persentase responden tentang penerapan sistem perencanaan Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani. 

     Tabel 3. 6 Hasil Persentase Responden tentang Penerapan Sistem 

Perencanaan  Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 

No. Alternatif Jawaban Jumalah 

Responden 

Presentase 

1. Sangat baik dan Sangat sesuai 4 27% 

2. Baik dan Sesuai 9 60% 
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3. Biasa saja 2 13% 

4. Kurang baik dan Kurang sesuai - - 

5. Tidak baik dan Tidak sesuai - - 

 Total  15 100% 

 Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 

Berdasarkan dari tabel diatas altenatif jawaban responden yang 

bersatatus sebagai nasabah Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. Mayoritas 

nasabah mengatakan bahwa sistem perencanan yang dilakukan Koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani sangat baik dan sangat sesuai 27% orang, yang 

mengakatkan baik dan sesuai 60% dan biasa saja 13%. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa  sistem perencanaan yang diterapkan oleh manajer 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani di atas dapat dikatakan jika manajemen 

yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Syariah Islam. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganasisaian adalah salah satu fungsi kedua yang penting 

dalam manajemen setalah perencanaan. Karena pengorganisasian 

merupakan suatu proses aktivitas pengaturan pada sumber daya manusia 

maupun sumdaya lainnya yang ada dalam organisasi yang harus dilakukan 

oleh setiap manajer untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar 

tercapainya tujuan bersama secara efektif dan efisian. Berikut adalah 
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kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Wan-

Abdulrohnee Lehduwee selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan 

Patani yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang kantor 

manajer lantai 1. 

”Untuk langkah selanjutnya 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 kemampuan masing-masing.  Setelah itu kita 

menjelaskan fungsi kerja yang akan dilaksanakan kepada mereka 

agar semua pekerjaan yang dilakukan terarah pada satu tujuan. 

Kemudian apabila sudah memberi penjesan tentang tugas masing-

masing. Maka kepada setiap petugas juga harus memahami tugas 

apa saja yang telah diamanatkan dan bertanggung jawab atas tugas 

itu masing-masing. Begitu juga dengan tugas yang akan 

dilaksanakan itu harus mengikuti garis-garis dan wewenang yang 

telah ada dalam struktur organisasi kita”. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan 

sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa sistem pengorganisasian yang diterapkan 

oleh manejer dalam Koperasi Islam Ibnu Affan Patani adalah sebagai 

berikut:  

Bahwa mekanisme penorganisasian yang dijalankan oleh Koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani adalah menghimpun dan mengatur sumberdaya 

dan tenaga yang tersedia ke dalam suatu karangka struktur organisasi 

mengikut kemampuan masing-masing.  

Adapun pengorganisasian yang dijalankan dalam Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani adalah sebagai berikut: 
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1. Terdapat pembagian pekerjaan karena dengan jumlah yang banyak 

tidak mungkin dapat dikerjakan oleh satu orang. 

2. Menetukan orang-orang untuk mengerjakan setiap bahagian pekerjaan  

sesuai dengan kemampuan dan mengikut landasan yang digariskan. 

3. Merincikan seluruh pembahagian pekerjaan yang harus dilakasanakan 

untuk mencapai tujuan bersama. 

4. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukan adanya garis 

kewenangan dan tanggung jawab. 

5. Setiap anggota dalam struktur organisasi perlu mengetahui peranan 

masing-masing yang diberikan. 

6. Menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam satuan 

organisasi. 

Dilihat dari sistem pengorganisasian yang diterapkan oleh manajer 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani di atas dapat dikatakan jika manajemen 

yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip manajemen Islam, karena dalam 

pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan  secara rapi, benar, 

tertib, teratur dan sistematis, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Apa 

yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan Syariat Islam 

(Abdullah, 2012: 13). 

Hal tersebut juga sesuai dengan altenatif jawaban mayoritas responden 

yang bersatatus sebagai nasabah Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. Mayoritas 

nasabah mengatakan bahwa sistem pengorganisasian yang dilakukan Koperasi 
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Islam Ibnu Affan Patani sudah berjalan sesuai dengan Syariah. Seperti pada 

tabel responden dibawah ini.  

Tabel 3. 7 Hasil Persentase Responden tentang Penerapan Sistem 

Pengorganisasian Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 

No. Alternatif Jawaban Jumalah 

Responden 

Presentase 

1. Sangat baik dan Sangat sesuai 5 33% 

2. Baik dan Sesuai 9 60% 

3. Biasa saja 1 7% 

4. Kurang baik dan Kurang sesuai - - 

5. Tidak baik dan Tidak sesuai - - 

 Total  15 100% 

Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 

c. Pengarahan (Actuating)  

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan Wan-Abdulrohnee Lehduwee selaku manajer pada Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Mei 2016 di 

ruang kantor manajer lantai 1. 
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“Selanjutnya setelah kita membuat rencana dan pembagian tugas 

kerja serta melantikan staff-staff kerjanya masing-masing. Maka 

untuk langkah berikut itu bagi setiap petugas yang sudah dapat kerja 

kita akan mengarahkan atau menggerakkan untuk melaksanakan 

kerjanya. Untuk penyampaian sesuatu kita harus melalui 

percakapan/komunikasi, maka tindakan ini sangat perlu dilakukan 

supaya tidak ada kekeliruan dari rencana awal yang telah ditetapkan. 

Kemudian pada setiap bulan kita akan mengadakan rapat untuk 

menjelaskan program-program kerja kepada pengurus atau pihak 

yang bersangkutan. Dalam melakukan pekerjaan kita juga 

memberisemangat atau dukungan kepada mereka supaya kerja kita 

dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk proses dalam menjadi 

karyawan dan anggota baru dalam koperasi ini, kita juga megadakan 

ruang khusus bagi mereka untuk memberi informasi serta memberi 

penjelasan tentang tugas dan kegiatan kerja yangakan dilakukan 

supaya kerja kita dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Dan 

kita juga beritahu kepada mereka bahwa sangat pentingnya 

kerjasama dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk 

staf-staf kerja kita juga akan memberi semangat kepada mereka 

secara menanamkan jiwa keislaman supaya ada sifat ikhlas, dan jadi 

orang yang adil dalam melakukan  setiap pekerjaan. Nah jadi untuk 

memberi semangat bagi para anggota sendiri, bagi pihak kami yiaitu, 

pada setiap akhir tahun kita juga akan membagi hadiah dalam bentuk 

undian seperti memberi motor dan sebagainya. Nah! Kemudian pada 

bulan puasa kita juga mengadakan jamuan makan bersama.  Bagi 

karyawan yang melakukan tugas kerjanya bagus akan kita berikan 

penghargaan serta pujian kepada mereka dan akan kita tegur serta 

bimbing bagi mereka yang merasa ada kesulitan dalam pekerjaan”. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai 

dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa sistem pengarahan yang diterapkan oleh manajer dalam 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani adalah sebagai berikut:  

Setelah perencanaan disusun dan pekerjaan telah dibagi, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh manajer yakni mengarah atau menggerakkan 

orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisian 
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berdasarkan perencanaan dan pembagian kerja masing-masing demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian untuk menggerakkan orang-

orang tersebut diperlukan tindakan komunikasi seperti, memberikan perintah, 

mengkoordinasi dan memberikan motivasi baik kepada atasan maupun 

bawahan. Koperasi Islam Ibnu Affan Patani bagi pihak manajer akan 

mengadakan rapat setiap 1 bulan sekali untuk menjelaskan program-program 

kerja dan tujuan yang akan tercapai kepada Ahli jawatan kuasa (pengurus) dan 

pihak yang bersangkutan mengikut seksi masing-masing serta menerima 

masukan atau saran. Dalam pertemuan tersebut biasanya dibahas tentang 

pencapaian target tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta hasil yang 

tercapai. 

Adapun langkah-langkah proses pengarahan dalam Koperasi Islam Ibnu 

Affan Patani adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan orientasi kepada karyawan dan anggota baru dengan 

memberikan penjelasan tentang tugas apa yang akan dilakukan dan 

memberikan berbagai informasi yang perlu diketahui agar kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan baik dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.  

2. Memberikan penjelasan kepada setiap bawahannya mengenai tugas 

masing-masing dan tujuan apa yang akan tercapai. 

3. Menekan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan. 
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4. Memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menanamkan adanya 

jiwa keislaman, keikhlasan dan keadilan. 

5. Memberikan motivasi kepada anggota dengan memberikan hadiah dalam 

bentuk undian pada setiap akhir tahun dan mengadakan jamuan makan 

bersama. 

6. Memberi perhatian pujian kepada setiap bawahan yang cakap dalam 

melaksana tugas dan teguran serta bimbingan kepada mereka yang kurang 

mampu bekerja.  

Dilihat dari sistem pengrahan yang diterapkan oleh manajer Koperasi 

Islam Ibnu Affan di atas dapat dikatakan jika manajemen yang dilakukan 

sudah sesuai dengan prinsip manajemen Islam, karena menurut perspektif 

Islam manajemen adalah bersifat universal tanpa mengenal suku, ras atau 

agama yang harus didasari nilai etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber 

dari Islam dan adanya jiwa kepemimpinan yang bersikap adil (Amin, 2010: 

67). 

Adapun dalam melakukan penelitian ini setelah mendapatkan hasil 

wawancara dari pihak manajer untuk mengambil kesimpulan yang lebih tepat 

dalam menguji keakuratan untuk menglengkapi dari hasil wawancara, maka 

penulis melakukan penelitian lebih mendalam dengan memberikan kuesioner 

kepada responden sejumlah 15 responden. Berikut ini adalah tabel hasil 
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persentase responden tentang penerapan sistem pengarahan Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani. 

Tabel 3. 8 Hasil Persentase Responden tentang Penerapan Sistem 

Pengarahan Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 

No. Alternatif Jawaban Jumalah 

Responden 

Presentase 

1. Sangat baik dan Sangat sesuai 3 20 

2. Baik dan Sesuai 10 67 

3. Biasa saja 1 7 

4. Kurang baik dan Kurang sesuai 1 7 

5. Tidak baik dan Tidak sesuai - - 

 Total  15 100% 

Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 

Berdasarkan dari tabel diatas altenatif jawaban responden yang bersatatus 

sebagai nasabah Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. Mayoritas nasabah mengatakan 

bahwa sistem pengarahan yang dilakukan Koperasi Islam Ibnu Affan Patani sangat 

baik dan sangat sesuai 20%, yang mengakatkan baik dan sesuai 67%, biasa saja 7%, 

dan kurang baik dan kurang sesuai hanya 7%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa  sistem pengarahan yang diterapkan oleh manajer Koperasi Ibnu Affan di atas 
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dapat dikatakan jika manajemen yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan 

Syariah Islam. 

d. Pengawasan (Controlling) 

Dari berbagai fungsi manajeman, pengawasan merupakan salah satu fungsi 

yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Meskipun  

fungsi manajemen lain telah disusun dengan baik seperti, perencanaan, 

pengorganisasian dan pengarahan, akan tetapi tidak terjamin akan dapat berjalan 

dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara otomatis, 

apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Dalam hal ini perlu 

adanya pengawasan yang efektif untuk mengawasi segala sesuatu yang telah 

dijalankan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Apabila terjadi 

penyimpangan maka pihak manajer segera memberikan peringatan yang baik 

untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus 

koperasi agar sesuai dengan garis-garis yang telah direncanakan. Berikut adalah 

kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Wan-Abdulrohnee 

Lehduwee selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan Patani yang peneliti 

lakukan pada tanggal 11 maret 2016 di ruang kantor manajer lantai 1. 

“Setelah kita memberi tanggung jawab kepada mereka itu kita akan 

memberi perhatian atas tugas mereka supaya tidak kesalahan dalam garis-

garis serta dapat mencapai tujuan yang telah kita rencana. Kemudian pada 

setiap akhir periode kita akan mengadakan rapat agung untuk priksa atas 

tugas kerja yang telah dilakukan dan membagi keuntungan. Setelah itu, kita 

akan membuat penilian terhadap tugas apa saja yang telah kita lakukan. 
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Seterusnya setalah kita dapat hasil kerjanya, maka apabila ada masalah atau 

kekurangan dimana akan kita mencari solusi bersama sehingga 

menyelesaikan masalah yang terjadi serta membaiki kekurangan tersebut, 

maka setelah itu bagi setiap seksi yang bertanggung jawab harus membuat 

laporan dan serahkan kepada manajer untuk menjadikan arsip dan membagi 

kepada para anggota “.   

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai 

dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwasistem pengawasan yang diterapkan oleh manajer Koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Setelah memberi pertanggung jawaban kepada anggota atau pihak-pihak 

yang bersangkutan setiap seksi, maka pihak manajer akan mengawasi 

program kerja yang dilaksanakan oleh anggotanya agar tidak ada 

penyimpangan dalam kerja demi tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. 

2. Pada akhir periode akan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

untuk evaluasi pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang telah 

dilaksanakan serta adanya pembagian hasil laba. 

3. Mengadakan evaluasi terhadap hasil dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

yang sudah dilaksanakan oleh para anggota dan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

4. Setelah dievaluasi hasilnya jika ada permasalahan dalam program kerja 

yang telah dilaksanakan akan mengadakan rapat untuk mencari solusi 

bersama serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi. Adapun 
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tindakan dalam pelaksanaan kerja, selanjutnya kepada pihak petugas 

setiap seksi akan membuat laporan program kerja yang telah dilaksanakan 

sebagai laporan tahunan dan menyerahkan kepada manajer untuk 

diperiksa kembali dan menjadikan arsip. Adapun hasil dari Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) akan dilaporkan dalam bentuk buku laporan dan 

dibagikan kepada setiap para anggotanya.  

Adapun dalam melakukan penelitian ini setelah mendapatkan hasil 

wawancara dari pihak manajer untuk mengambil kesimpulan yang lebih tepat 

dalam menguji keakuratan untuk menglengkapi dari hasil wawancara, maka 

penulis melakukan penelitian lebih mendalam dengan memberikan kuesioner 

kepada responden sejumlah 15 responden. Berikut ini adalah tabel hasil 

persentase responden tentang penerapan sistem pengawasan Koperasi Islam 

Ibnu Affan Patani. 

 

Tabel 3. 9 Hasil Persentase Responden tentang Penerapan Sistem 

Pengawasan Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. 

No. Alternatif Jawaban Jumalah 

Responden 

Presentase 

1. Sangat baik dan Sangat sesuai 2 13% 

2. Baik dan Sesuai 11 73% 
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3. Biasa saja 1 7% 

4. Kurang baik dan Kurang sesuai 1 7% 

5. Tidak baik dan Tidak sesuai - - 

 Total  15 100% 

Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 

Berdasarkan dari tabel diatas altenatif jawaban responden yang 

bersatatus sebagai nasabah Koperasi Islam Ibnu Affan Patani. Mayoritas 

nasabah mengatakan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan Koperasi 

Islam Ibnu Affan Patani sangat baik dan sangat sesuai 13%, yang 

mengakatkan baik dan sesuai 73%, biasa saja 7%, dan kurang baik dan kurang 

sesuai hanya 7%. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  sistem 

pengawasan yang diterapkan oleh manajer Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

di atas dapat dikatakan jika manajemen yang dilakukan sudah sesuai dengan 

ketentuan Syariah Islam. 

2. Faktor Pendukung dalam Penerapan Sistem Manajemen Koperasi Islam 

pada Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd Provinsi Patani Selatan 

Thailand  

Penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

menjalankan kegiatan usahanya dalam mengembangkan manajemen koperasi 

Islam terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya. Berikut adalah kutipan 
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dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Mayid Cheloh selaku 

sekretaris manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan Patani yang peneliti 

lakukan pada tanggal 3 Mei 2016. 

“Jadi disini untuk beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam 

penerapan manajemen koperasi kita terutama adalah kerjarsama diantara 

bawahan dan atasan baik dari anggota sendiri. Oleh karena dalam 

sebuah organisasi tidak mungkin kita bisa 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 mencaridimana ada kekurangan 

dan kesalahan 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”. 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai 

dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan sistem 

manajemen koperasi Islam pada Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd Provinsi 

Patani Selatan Thailand adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Masyarakat 

Penerepan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

menjalankan kegiatan usaha dalam mengembangkan manajemen koperasi 

Islam terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya respon masyarakat 
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yang cukup baik dilihat dari segi peningkatan jumlah anggota yang berada 

dalam koperasi tersebut, terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini 

menunjukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Islam Ibnu 

Affan Patani dalam menerapkan manajemen koperasi Islam sudah sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Bahwa kegiatan usaha yang diterapkan oleh 

manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani sudah sesuai dengan prinsip 

Syariah Islam. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah.  

Grafik 3. 3 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Islam  

Ibnu Affan Patani Pada Periode 2013-2015 

 

Sumber: Data diolah pada tahun 2016. 

b. Aspek Sosial dan Budaya 

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan sistem 

manajemen koperasi Islam diantaranya adalah aspek sosial dan budaya 
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yakni kuatnya budaya setempat yang mempengaruhi aktivitas kerja dalam 

Koperasi Islam Ibnu Affan Patani, seperti dalam berkomunikasi pada 

setiap karyawan masih menggunakan bahasa melayu dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Dengan hal tersebut sangat memudahkan bagi 

pengurus, karyawan dan para anggota pada umumnya dalam melakukan 

koordinasi diantara atasan dan bawahan. 

3. Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Manajemen Koperasi 

Islam pada Ibnu Affan Saving Co-Operative Ltd Provinsi Patani Selatan 

Thailand 

Penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani 

menjalankan kegiatan usahanya dalam mengembangkan manajemen koperasi 

Islam terdapat juga beberapa faktor yang menjadi hambatan. Berikut adalah 

kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mewawncarai dengan 

Wan-Abdulrohnee Lehduwee selaku manajer pada Koperasi Islam Ibnu Affan 

Patani yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang kantor 

manajer lantai 1. 

“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 bisa 

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.  
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Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan sesuai 

dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penghambata dalam penerapan sistem 

manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani adalah sebagai berikut: 

a. Aspek Masyarakat 

Penerapan sistem manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani, masih 

memiliki beberapa kendala di masyarakat seperti, pengetahuan atau 

pemahaman masyarakat sebagian masih kurang tentang ilmu agama Islam 

khususnya dalam bidang muamalah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 

menerima pendidikan agama Islam sejak awal di sekolah dasar cenderung 

sedikit sehingga manajemen Koperasi Islam Ibnu Affan Patani terdapat 

kesulitan dalam menjelaskan produk-produk yang keseluruhannya 

menggunakan istilah Islam. Bersandar dengan hal tersebut faktor mental 

juga mempengaruhi dalam menerapkan manajemen Koperasi Islam Ibnu 

Affan Patani yaitu, lemah atau kurangnya mental masyarakat Muslim 

Patani, dikarenakan cukup lama terpengaruh oleh pemikiran dari Agama 

Budha sehingga mengakibatkan pola fikir sebagian masyarakat Muslim 

Patani menjadi konvensional dan  melalaikan dalam melaksanakan suatu 

kerja yang sesuai dengan ajaran Islam seperti, masyarakat lebih memilih 

lembaga keuangan konvensional dari Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). 
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Dalam hal tersebut berdampak masyarakat menjadi kurang tertarik 

terhadap koperasi Islam.  

b. Aspek Pemerintah 

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan 

mewawancarai dengan Prof. Dr. Worawit Baru selaku Ketua Pengurus 

pada Koperasi Islam Ibnu Affan Patani yang peneliti lakukan pada tanggal 

9 Mei 2016 di ruang kantor ketua pengurus lantai 1. 

“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 yang menggunakan 

sistem tanpa riba yang berdasarkan prinsip Islam. Disini sudah jelas 

bahwa tidak sama dengan koperasi umum lainnya. Maka tidak ada 

undang-undang yang mencantumkan tentang koperasi Islam oleh 

pihak pemerintah. Sehingga menjadi kesulitan untuk menjalankan 

apa saja dalam koperasi kita seperti, tidak boleh membuka cabang 

baru di luar daerah lain, kecuali dengan menggunakan nama koperasi 

baru”. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti cantumkan 

sesuai dengan wawancara kepada para narasumber, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa Kebijakan pemerintah Thailand untuk 

lembaga keuangan Islam terdapat berepa kendala, seperi pada tahun 1992-

2016 di Thailand belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang 

Koperasi Islam, dikarenakan Koperasi Islam memiliki sistem yang 

berbeda dengan koperasi non Islam pada umumnya, yaitu koperasi Islam 

menerapkan sistem tanpa riba yang berdasarkan prinsip Islam sehingga 

mengakibatkan sistem manajemen di Koperasi Islam Ibnu Affan tersebut 
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memiliki keterbatasan dalam memberikan kontribusinya terhadap 

masyarakat seperti, sulitnya dalam membuka cabang diluar daerah, 

kecuali dengan nama koperasi yang baru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


