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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad Ws es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

ٍ Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

ً Ya Y Ye 
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  Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,transliterasi 

sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا َ

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah Ai a dan i ىَ 

 Kasrah Au a dan u وَ 

Contoh: 

َْف  kaifa: ك 

 haula: ُ ْولَ 

3. Maddah  

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dengan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...اَ|َ...ى
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 ى
kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: 

ات   māta: ه 

ه ي   ramā: ر 

َْل َ   qīla: قِ

4. Tā’ marbūtah  

Transliterasi untuk tā‟marbūtahada dua, yaitu: tā‟marbūtahyang hidup atau menda

pat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā‟mar

būtahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟marbūtah itu transliterasinya 

dengan [h]. 

Contoh:  

ْطف الَِ اَألَ   ََ ْوَض   raudah al-atfāl :  ر 

اْلف اَِضلَ  َ  َ  ٌٍَْ ِدَ  al-madīnah al-fādilah :  اْلو 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda tasydid (  َّ ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konso

nan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بٌَّ ا  rabbanā : ر 

ٌَْ ا  najjainā : ً جَّ

نَ   al-haqq : ً عِّ
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Jika hurufىber-tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah( ًََ

(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahn (ī). 

Contoh:  

ٌَِّ لِ  Alī (bukan „Aliyy atau „Aly)‟: ع 

ٌَِّ بِ ر   Arabī (bukan „Arabiyy atau „Araby)‟: ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, 

baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak 

mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata 

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا لشَّْوصَ 

ل َ  َْلس  َ َا لسَّ  : al-zalzalah (al-zalzalah) 

فَ  َ     al-falsafah : ا ْلف ْلس 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

ْوىَ  ر   ta‟muruna: ت أْه 

ٌَّْوعَ ا ل  :al-nau„ 

ءَ  ٌْ  syai‟un: ش 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat 

yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim 

dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari Al-Qur‟an), 

Alhamdulillah dan munaqasyah.Namun,bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafz al-Jalālah )ُ  َّللاه

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ََِ ََّللاَّ ٍْي  dīnullāh billāhَِِد  بِاّللَّ

Adapun tā marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalālah ditransli

terasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ََِ َََِّللاَّ ْحو  َر  ٌْ ُ ْنَفِ hum fī rahmatillāh 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliter

asinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarka

n pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,digunaka
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n untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 

dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin Wudi‟a  linnāsi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur‟ān 

Nasīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Nasr al-Farābī 

Al-Gazrālī 

Al-Munqiz min al-Dalāl 

A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahūWa ta„ālā 

saw.  = sallallāhu „alaihi Wa sallam 

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

I.  = Sebelum Masehi 

W  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
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QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali-„Imrān/3:4 

HR  = Ha 
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ABSTRAK 

 

NAMA  : Tri Nur Kasmitasari 

NIM  : 50400117062 

JUDUL : Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi  

          Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi 
Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 
Kabupaten Bulukumba ? adapun sub masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1) Bagaimana 
Penerapan Fungsi Perencanaan Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Berkat KabupatenBulukumba. 2) Bagaimana Penerapan Fungsi Pelaksanaan 
manajemen Dakwah di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

manajemen utamanya terkait manajemen dakwah dalam pengelolaan Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. Sumber data yang digunakan adalah sumber 
data sekunder dan data primer, dimana yang menjadi informan adalah 3 orang Manager, 
Asisten Manager, dan Pegawai KSP Berkat Kabupaten Bulukumba. Metode yang 
digunakan dalam pengumpulan data tersebut yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Dakwah dalam 
Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba yang 
dilakukan oleh Manager yaitu: Pertama, dalam fungsi perencanaan terdapat beberapa 
program yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan,diantaranya ialah : Setiap 
sekali dalam bulan mengadakan zikir malam, sebelum mengadakan rapat koordinasi, 
Pembangunan Pondok Pesantren binaan di Mannulingi Bulu-bulu Kab. Jeneponto, 
Program sosial yaitu pembangunan mesjid dan bantuan panti asuhan sebanyak 3 panti. 
Kedua, Penerapan Fungsi pengawasan (controling) merupakan kegiatan mengamati 
pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun secara 
sistematis. Yang harus diperhatikan  dalam proses pengawasan (controling) yaitu Objek 
pengawasan yaitu Objek yang menyangkut kualitas dan kuantitas barang atau 
jasa,Keuangan yang akan digunakan dan adapun hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengawasan yaitu dari segi penyimpangan,program kegiatan,dan mengetahui kinerja 
karyawan. 

 
Implikasi pada penelitian ini adalah Manager harus lebih meningkatkan sistem 

penerapaan perencanaan dakwah dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 
Bulukumba, Dalam hal meningkatkan fungsi controlling di Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba harus lebih dilakukan dan di tingkatkan lebih dalam 
lagi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. Namun 

prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada 

zaman Nabi Muhammad Saw bahkan sebelumnya. Tidak dipungki bahwa kemajuan  

pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang 

berperan dalam  lalu lintas keuangan.
1
 Islam mempunyai pandangan, perbuatan yang 

kita lakukan haruslah sesuai dengan syariat islam yang ada . Cara-caranya harus baik 

untuk di ikuti dan jangan pernah melakukan sesuatu dengan cara sesuka hati. 

Pedoman ini merupakan ajaran dan prinsip agama Islam. 

Perekonomian Indonesia memiliki tiga sektor kekuatan ekonomi untuk 

melaksanakan berbagai kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian, yaitu sektor 

negara, sektor swasta, dan sektor koperasi. Koperasi merupakan salah satu pelaku 

ekonomi yang bersifat kerakyatan, sehingga koperasi dipandang cocok untuk 

perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, maka dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya, koperasi tidak terbatas pada salah satu usaha saja, 

namun dapat mengembangkan bidang usaha yang bermacam-macam. Akan tetapi, 

sebagai wadah perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat, maka koperasi dapat 

memberikan keseimbangan, kedudukan, peranan, dan sumbangan terhadap tatanan 

perekonomian nasional, sehingga sesuai apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia 

dapat dicapai, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu 
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Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 51 
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mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengelola koperasi harus dapat 

mencermati dan melihat prospek usahanya. Dalam rangka mengetahui bagaimana 

pertumbuhan kinerja koperasi, maka Kementrian Koperasi dan UKM, baik di tingkat 

pusat maupun daerah, perlu melaksanakan penilaian kesehatan koperasi. Kesehatan 

koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, 

kurang sehat, dan tidak sehat.
2
 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah membantu perekonomian bagi kelompok 

ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha 

kecil. Berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia dan dengan hadirnya KSP 

Berkat dalam kegiatannya yang memberikan pelayanan kepada anggota dan 

masyarakat sekitarnya dalam bidang perekonomian. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Berkat merupakan lembaga keuangan non bank yang dibangun berbasis keumatan, 

sebab dibentuk dari masyarakat untuk masyarakat. Salah satu upaya untuk 

memberantas kemiskinan adalah lembaga Koperasi Simpan Pinjam Berkat (KSP), 

yang mempunyai kegiatan sebagai koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baik 

yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam koperasi simpan pinjam 

pembiayaan pada Koperasi Simpan Pinjam. 

Suatu usaha yang jelas dan cara-cara meraihnya yang terbuka merupakan nilai 

lebih yang akan kita raih dari Allah swt. Hakikatnya, “manajemen dalam arti sebuah 

proses mengatur yang dilakukan”dengan baik, rapi, tepat dengan tujuan dilakukan 

merupakan hal yang disyari‟atkan dalam ajaran Islam.
3
 

                                                           

2
Aldini Ahmad Rizki Edi Saputra, Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Anggota 

3
Hafidhuddin, didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), h. 1 
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Dakwah adalah suatu kegiatan untuk mengajak para umat manusia untuk ke jalan 

yang lurus atau kebaikan, termasuk mengenai perhutangan. Dengan adanya dakwah 

Islam yang sebagai proses mengajak dengan jalan yang baik harus berpedoman pada 

Al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Dengan adanya dakwah Islam dalam lingkungan 

pembiayaan berarti mengisyaratkan sebuah perintah untuk menjalankan akad sesuai 

dengan petunjuk hukum Islam tersebut. Ini artinya Dakwah Islam adalah menjadi 

misi penting untuk mensosialisasikan suatu nilai-nilai islam dan upaya rekonstruksi 

masyarakat sesuai adagium Islam rahmatan lil‟alamiin.
4
 

Dalam pelaksanaan dakwah pada sebuah lembaga atau organisasi maka 

diperlukan ilmu manajemen agar pelaksanaan tersebut berjalan dengan baik dan 

sempurna dengan tujuan yang diharapkan.  

Manajemen di dalam suatu usaha, baik industri, niaga, jasa atau lembaga 

keuangan mikro, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan 

efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimanapun 

mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, organisasi sosial, 

maupun organisasi social kemasyarakatan, perbedaanya hanya pada falsafah hidup 

yang dianut oleh masing-masing pendiri atau manajer badan tersebut.
5
 

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk 

melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka 

kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan 

                                                           

4
Abdulla., Ilmu Dakwah : Kajian Ontologi, Epstimologi, Aksiologi, Dan Aplikasi Dakwah, 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 2 

5
Hafidhuddin, didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik,2003), h..3 
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kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara 

berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga 

diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan.
6
 

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di Negara-negara yang 

sedang berkembang, kenyaataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar 

masyarakat di Negara tersebut. Seseorang miskin sebab tidak mereka tidak 

mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan 

keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh 

penghasilan.
7
 

Di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat di dalam melakukan seluruh aktfitas 

ataupun kegiatan yang di jalani juga tidak bisa meninggalkan fungsi manajemen 

antara lain adalah Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakkan, dan Evaluasi. 

Setelah peneliti melakukan kegiatan observasi awal dengan melakukan wawancara 

langsung dengan para staf KSP pada bidang tersebut, maka Peneliti tertarik ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui fungsi perencanaan awal yang dilakukan 

oleh para staf KSP dan ingin mengetahui bagaimana  para staf merealisasikan fungsi 

pelaksanaan pada KSP Berkat Bulukumba. 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan pembahasan atau 

penyusunan skripsi mengenai “Implementasi Manajemen Dakwah Dalam 

Pengelolaan Dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

Bulukumba.” 

                                                           

6
Arius Jonaidi, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Kajian 

Ekonomi , Volume 1, Nomor 1, April 2012, h. 141 

7
Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.345 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini digunakan agar pembahasan yang ada menfokuskan 

penelitian pada tinjauan Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Pada 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

2. Deskripsi Fokus  

 Dapat diketahui bahwa penelitian ini dibatasi pada Implementasi Manajemen 

Dakwah Dalam Pengelolaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

Bulukumba : 

a. Implementasi Manajemen Dakwah  

Implementasi Manajemen Dakwah adalah upaya pengelolaan, mengendalikan 

,serta memimpin. Sedangkan arti kata dakwah ialah usaha untuk mengajak orang lain 

untuk dapat menyakini serta dapat mengamalkan ajaran agama islam dalam hal ini 

merupakan kegiatan yang bersifat menyeru,mengajak,serta memanggil  orang  untuk  

dapat beriman dan bertakwah kepada Allah SWT.  

b. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam 

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam adalah kemampuan manajer untuk 

menyeimbangkan kebutuhan dana dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman  kepada 

anggota atau calon anggota KSP yang bersangkutan. Dari kajian pendanaan terlihat 

bahwa KSP sepenuhnya tidak bisa mengandalkan penghimpunan dana yang berasal 

dari anggota, sehingga terpaksa mengandalkan sumber-sumber lain yang berasal dari 

non- anggota, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan yang ada. 
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c. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Manajemen Dakwah 

dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan fungsi perencanaan manajemen dakwah dalam 

pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan (controling)  manajemen dakwah di 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba ? 

d. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka menjadi ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun 

bentuk karya seseorang yang terputus dari dunia usaha intelektual yang dilakukan 

oleh generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian 

dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan 

karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah yang 

berkaitan dengan implementasi manajemen dakwah sudah banyak dikaji sebelumnya, 

di antaranya: 

1. Rizal Abdul Aziz,didalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 

Qordhul Hasan Bmt Tumang Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah 

Kabupaten Boyolali”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaru Pembiayaan Qordhul Hasan BMT 

BIMU Tumang terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten 

Boyolalai,2017.Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.Adapun dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan total 
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sampling atau sensus dan diperoleh sampel penelitian sebanyak 30 responden. 

Menyimpulkan bahwa variable Qordul Hasan berpengaruh posistif dan signifikan 

terhadap pemberdayaan UMKM di Desa Jrakah.TM BiMU Bandar Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama Pelaksanaan pembiayaan 

qordhul hasan pada KSPPS BTM BiMU diaplikasikan dalam pemberian pinjaman 

untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi para anggotanya. Kedua 

pembiayaan qordhul hasan yang dilaksanakan pada KSPPS BTM BiMU sudah bisa 

dirasakan perannya dalam rangka mensejahteraan anggota. Ketiga pelaksanaan 

pembiayaan qordhul hasan dalam perspektif ekonomi islam pada KSPPS BTM BiMU 

mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh para anggota pengurus dengan 

mendapatkan pembiayaan qordhul hasan dimana anggota pengurus bisa mendapatkan 

pinjaman baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang dapat membantu anggota 

pengurus untuk memenuhi kebutuhannya dengan pembiayaan tersebut anggota 

pengurus merasa terbantu sehingga merasa sejahtera. 
8
 

2. Penelitian ini ditulis Zahrotu Millah,Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 

2017, dengan judul “ Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan 

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari‟ah (KSPPS) Yaummi Maziyah 

Assa‟adah Pati.. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis lakukan 

terhadap implementasi manajemen dakwah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa‟adah 

Pati, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari implementasi manajemen dakwah 

                                                           

8
Rizal Abdul Aziz, “Skripsi”Pengaruh Pembiayaan Qordhul Hasan Bmt Tumang Terhadap 

Pemberdayaan Usaha Mikro Di Desa Jrakah Kabupaten Boyolali”. (Skripsi Program Sarjana 

Ekonomi IAIN Surakarta,2017), h. 8-70 
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dalam pengelolaan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaaan syari‟ah Yaummi 

Maziyah assa‟adah pati meliputi: pertama, takhthith (perencanaan dakwah), 

perencanaan dakwah disini ada tiga, yaitu perencanaan jangka panjang: perencanaan 

produknya, perencanaan jangka menengah perencanaan saluran distribusinya, 

perencanaan jangka pendek: penentuan harga atau nilai taksiran barang jaminan/ 

agunan. Kedua, Thanzim (pengorganisasian dakwah) Pada proses pengorganisasian 

menghasilkan sebuah rumusan struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab. Ketiga, Tawjih (penggerakan dakwah), penggerakan dakwah disini 

ada dua yaitu: atasan memotivasi bawahan dan atasan menjalin komunikasi yang baik 

dengan bawahan. Keempat, Riqabah (pengendalian dan evaluasi dakwah) evaluasi 

bersama dan hambatan yang bersifat terbuka, seluruh anggota organisasi akan 

mengetahui hasil kerja organisasi. Selain itu, melalui evaluasi bersama, seluruh 

anggota juga akan dapat berperan aktif dalam memberikan solusi atas permasalahan 

dan hambatan yang dihadapi.
9
 

3. Penelitian ini ditulis oleh Nurul Khoiriyah,pada tahun 2018 mahasiswa 

UINSU dengan judul “ Manajemen dakwah Ikatan Warga Islam Inalum (IWII) 

Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubaraadapun” jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil dari penelitian ini 

berkesimpulan bahwa manajemen dakwah yang dilakukan Ikatan Warga Islam 

Inalum selalu melibatkan para pengurus dan anggota dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatannya. Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap karya ilmiah sebelumnya, 

                                                           

9
Zahrotu Millah, Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan 

Pinjam Dan Pembiayaan Syari‟ah (KSPPS) Yaummi Maziyah Assa‟adah Pati, (Skripsi Program 

Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017). 
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hampir sama dengan peneliti yang dilakukan penyusun sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan penyusun, hal yang berbeda ialah tempat dan lembaga  yang  diteliti 

oleh penyusun. Hasil yang telah ditemukan dan dilaksanakan, (1) Dalam 

implementasi manajemen dakwah di koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Salam 

menggunakan fungsi manajemen yaitu: perencanaan, pengorganisasian dan 

penggerakan.(2) sedangkan faktor pendukung dan penghambat adalah, faktor 

pendukung: dukungan umat Islam di Indonesia, lembaga keuangan Islam yang 

mendukung, melayani nasabah dengan baik, jangkauan lokasi yang mudah 

ditemukan. Adapun faktor penghambatnya adalah: selalu berpikir yang baik kepada 

seluruh nasabah, tingginya persaingan, minimnya pengetahuan tentang koperasi 

syariah. Peneliti akan memfokuskan pada dua masalah. pertama Bagaimana 

implementasi manajemen dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) As-Salam.
10

 

Persamaan dan Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, 

pada skripsi saudara Rizal Abdul Aziz memiliki persamaan dengan penelitian saat ini 

menggunakan penelitian kualitatif sedangkan perbedaannya dimana skripsi terdahulu 

lebih kepada pengaruh pembiayaan Qurdhul Hasan BTM BIMU Tumang terhadap 

pemberdayaan usaha mikro di Desa Jrakah Kabupaten Bonyolali dan penelitian saat ini 

lebih kepada Implementasi Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan Pada Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

Pada penelitian Zahrotu Millah dan penelitian saat  ini memiliki persamaan 

dengan judul penelitian implementasi manajemen dakwah dalam pengelolaan koperasi 

                                                           

10
Nurul Khoiriyah, Manajemen dakwah Ikatan Warga Islam Inalum (IWII) Tanjung Gading 

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubaraadapun,(Skripsi Program Sarjana UINSU tahun 2018). 
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simpan pinjam. Adapun perbedaan dalam penelitian saat ini ialah lokasi penelitian 

yang berbeda. Adapun pada penelitian saudari Nurul Khoiriyah memiliki persamaan 

dengan pokok permasalahan terkait manajemen dakwah, sedangkan perbedannya 

lokasi penelitian yang berbeda. 

 

e. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Peneliatian  

a. Untuk mengetahui penerapan fungsi perencanaan manajemen dakwah  

dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

b. untuk mengetahui penerapan fungsi pengawasan manajemen dakwah di 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana untuk 

menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan pihak-

pihak yang melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan implementasi 

manajemen dakwah dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

(KSP). 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dan bahan 

pertimbangan khususnya dalam menangani implementasi manajemen dakwah yang 

akan datang. 

2) Bagi anggota hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan 

masukan dalam rangka mengetahui implementasi manajemen dakwah yang terjadi 

pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 
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3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada 

masyarakat tentang Koperasi Simpan Pinjam  (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang Manajemen Dakwah 

1. Manajemen  

a) Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti 

tangan dan agere (melakukan). Dua kata tersebut digabung menjadi managere yang 

artinya menangani. Managere diterjemahkan ke Bahasa Inggris to manage (kata 

kerja), management (kata benda), dan manager untuk orang yang melakukannya.  

Manajemen juga berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan 

yang dimana dilakukan melalui suatu proses dan disusun berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan.
1
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Management 

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan).Kata 

manajemen ialah tergantung pada konteksnya dan dapat berarti mengurus, mengatur, 

mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan, dan 

memimpin.
2
 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan 

atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional 

                                                           

1
Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian , dan Masalah (Cet. III;Jakarta: bumi 

Aksara, 2004), h. 1. 

2
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan Edisi 4. (Jakarta: Bumi 

Aksara,2013),h. 5 
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atau maksud-maksud yang nyata Manajemen dapat diartikan sebagai proses 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.
3
 

Menurut pandangan George R. Terry yang mengatakan bahwa manajemen 

adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan 

mempergunakan bantuan orang lain. Pengertian tersebut mengatakan bahwa untuk 

mencapai tujuan organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan harus 

diperankan.
4
 

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan 

proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan 

anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yaitu seluruh 

aset yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dimana setiap organisasi pasti mempunyai tujuan yang merupakan sangat bermakna, 

keinginan yang dijadikan pedoman manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil 

tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu.  

b) Unsur-Unsur Manajemen 

Dalam unsur-unsur manajemen manusia adalah salah satu faktor yang paling 

utama dalam melakukan suatu kegiatan. Namun manusia tidak akan mencapai 

tujuannya jika tidak memiliki unsur lainnya sebagai suatu pelengkap. Maka dari itu 

ada beberapa unsur-unsur manajemen yang terdiri dari: man, money, method, 

machine, material, dan market. Berikut penjelasannya: 

 

                                                           

3
Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan  Edisi 4),h. 6  

4
Syamsuddin, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

vol. I, no. 1 (Juni  2017), file:///C:/Users/endang%20suryani/Downloads/4084-8891-1-SM.pdf. 

(Diakses 12 Februari 2021). 
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a. Man (Manusia) 

Manusia adalah unsur manajemen yang paling utama dalam manajemen untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen tidak akan berjalan 

tanpa adanya manusia. Manusialah yang membuat tujuan, dan juga yang  melakukan 

proses kegiatan yang ingin dicapai.
5
 

Jadi dalam kegiatan dakwah unsur man (manusia ) sangatlah penting perannya 

karna tanpanya berbagai kegiatan yang akan dilakukan tidak dapat berjalan sesuai 

yang kita harapkan. 

b. Money (Uang) 

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan membutuhkan uang. 

Dalam perusahaan uang digunakan untuk membiayai hal-hal yang dibutuhkan seperti 

pembayaran upah tenaga kerja, membeli berbagai peralatan dan bahan baku, biaya 

transportasi, dan sebagainya. Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan secara 

efisien dan efektif agar tujuan tercapai dengan biaya serendah mungkin.
6
 

Dalam dunia modern uang salah satu faktor yang sangat penting dalam alat 

tukar sebagai alat untuk memulai suatu usaha. Jadi uang sangat penting bagi setiap 

kegiatan yang dilakukan manusia.  

c. Method (Metode) 

Metode adalah suatu cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai 

tujuan yang dikehendaki. Metode kerja yang tepat dapat memperlancar jalannya 

usaha. Agar kegiatan yang dilakukan dapat efektif dan efisien maka diperlukan 

berbagai alternatif metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilihan 

                                                           

5
Yayat, M. Herujito, Dasar-Dasar Manajemen ( Bogor: Grasindo, 2001), h.6 
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metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Masing-masing metode 

memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda.
7
 

Agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, 

maka di perlukan metode yang baik,rapi, dan ter-arah. 

d. Material (Bahan Baku) 

Bahan baku digunakan sebagai bahan dasar yang digunakan dalam proses 

produksi. Adanya manusia dan uang tanpa adanya materi yang lain seperti bahan 

baku yang tersedia oleh alam atau bahan setengah jadi maupun barang jadi tidak 

dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.
8
 

Dengan adanya bahan baku, dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang 

di jalankan.  

e. Machine (Mesin) 

Mesin merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat 

mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Penggunaan 

mesin dalam kegiatan perusahaan dapat membuat proses produksi atau kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan organisasi lebih efisien.
9
 

Dalam dunia modern yang sekarang ini, teknologi merupakan salah satu alat 

yang sangat membantu berjalannya suatu kegiatan. 
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f. Market (Pasar) 

Market adalah salah satu sarana manajemen penting lainnya, khsusu bagi 

perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencarai laba atau 

keuntungan. Karena pasar dipergunakan sebagai pusat pendistribusian barang yang 

sudah dihasilkan.
10

 

Dalam kegiatan dakwah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan 

peranan market sangat menentukan karena dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi yang canggih dakwah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan 

banyaknya dai yang kompeten maka dai akan memiliki karakteristik tersendiri untuk 

menghadapi persaingan dakwah yang semakin ketat. Sehingga dalam suatu organisasi 

harus bisa memilih suatu objek dakwah yang tepat agar pemasaran dalam kegiatan 

dakwah berhasil sesuai dengan tujuan. 

c) Fungsi – Fungsi Manajemen  

Adapun fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning) 

 Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang 

akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan ini, 

Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus dilakukan 

dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti memilih 

sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, 

bagaimana, dan oleh siapa.
11
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Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

diwaktu yang akan dating dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa 

depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa 

depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Langkah pertama dalam penggorganisasian diwujudkan melalui 

perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk 

ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama 

tertentu.
12

 Keseluruhan pembidangan itu sebagai suatu kesatuan merupakan total 

sistem yang bergerak kearah satu tujuan. Dengan demikian, setiap pembidangan kerja 

dapat ditempatkan sebagai sub sistem yang mengemban sejumlah tugas sejenis sebagi 

bagian dari keseluruhan kegiatan yang diemban oleh kelompok-kelompok kerjasama 

tersebut. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk 

menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Banyak orang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen pelaksanaan 

merupakan fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya 
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manusia. Pimpinan organisasi harus dapat member motivasi sehingga setiap orang 

mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan.
13

 

Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan di dalam 

manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, 

penugasan, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

d. Pengawasan(Controlling) 

Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan 

tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk 

mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam 

melaksanakan pedoman yang telah dibuat. Serta mengetahui kejadian-kejadian yang 

sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat 

terhadap dasar- dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Untuk 

mencegah penyelewengan,penyalahgunaan wewenang dan semua bentuk 

kebocoran.
14

 

Fungsi Pengawasan dalam manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah 

usaha karena harus memastikan bahwa semua pekerjaan dalam bisnis  dapat 

diselesaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. 
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2. Dakwah 

a) Pengertian Dakwah 

 Secara etimologi, kata dakwah berasal dari bahasa arab da‟wah yang 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja da‟a yad‟u yang artinya seruan, ajakan, 

panggilan.Istilah ini sering diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amr ma‟ruf 

dan nahi mungkar, mau‟idzhoh hasanah, tabsyir, indzhar, washiyah, tarbiyah, ta‟lim, 

dan khotbah.
15

 

Dalam dakwah ada 3 unsur yang harus dilibatkan, yaitu : penerima pesan, 

informasi yang harus disampaikan,dan penyampai pesan. Namun di dalam dakwah 

banyak pengertian yang berbeda-beda dari berbagai macam istilah-istilah. karena 

disini istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas menyampaikan ajaran 

Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta membuat 

manusia untuk ke jalan yang lebih baik lagi. 

Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur‟an yang bertujuan untuk 

menyeruh dan menyampaikan dakwah kepada umat manusia agar melaksanakan yang 

ma‟ruf dan mencegah yang mungkar, sebagaimana dalam QS. Ali Imran/3: 104 

 

ِر ومأُْولمَِٰئكم ُىُم  نكم
ُ

ونم عمِن ٱمل يمنهم عُروف وم
م

يمأُمُرونم بِٱمل ة يمدُعونم ِإَلم ٱخلمرِي وم نُكم أُمَّ لتمُكن مِّ  وم

فِلُحونم 
ُ

١ٓٔٱمل  

Terjemahnya:  

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran ayat 104).
16
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Penjelasan dari ayat di atas yaitu  kewajiban setiap muslim untuk menyeru 

kebaikan dan mencengah dari yang buruk kepada setiap umatnya. 

Adapun pengertian dakwah secara terminologi, berdasarkan pendapat para 

pakar dakwah, di antaranya: 

a. Abdullah Ba‟lawy al-Haddad mengemukakan: Dakwah adalah mengajak, 

membimbing dan memimpin orang yang belum atau sesat jalannya dari agama yang 

benar, untuk dialihkan kejalan ketaatan kepada Allah, beriman kepada-Nya serta 

mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal tersebut, kemaksiatan dan 

kekufuran.
17

 

b. H.M. Arifin, mengatakan: Dakwah ialah suatu kegiatan ajakan, baik dalam 

bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara secara sadar 

dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun 

secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, 

sikap.
18

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dakwah adalah 

suatu proses mengajak, mendorong (memotivasi) manusia untuk berbuat baik, 

mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan 

kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan di akhirat.
19

 

Dakwah Islam, dakwah yang bertujuan untuk memancing dan mengharapkan 

potensi fitri manusia agar eksistensi mereka punya makna dihadapan Tuhan. Oleh 
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sebab itu, agar dakwah dapat mencapai sasaran-sasaran strategis jangka panjang, 

maka tentunya diperlukan suatu system manajerial komunikasi baik dalam penataan 

maupun perbuatan yang dalam banyak hal sangat relevan dan terkait dengan nilai-

nilai keislaman. Dengan adanya kondisi seperti itu maka para da‟i harus mempunyai 

pemahaman yang mendalam bukan saja menganggap bahwa dakwah dalam frame “ 

amar ma‟ruf nahi munkar” hanya sekedar menyampaikan saja melainkan harus 

memenuhi beberapa syarat, diantaranya mencari materi yang cocok, mengetahui 

psikologi objek dakwah secara tepat, memilih metode yang representatife, 

menggunakan bahasa yang bijaksana dan sebagainya.
20

 

Dari beberapa pegertian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah 

aktivitas dan upaya untuk mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat dari 

situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik.  

b) Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah terdiri dari materi dakwah, subjek dakwah (da‟i) baik 

individu maupun kolektif, masyarakat atau objek dakwah (mad‟u) dan tujuan 

dakwah. 

a. Da‟i 

Kata da‟i berasal dari bahasa Arab bentuk mudzakar (laki-laki) yang berarti 

orang yang mengajak, kalau muanas (perempuan) disebut da‟iyah. Dalam kamus 

bahasa Indonesia da‟i diartikan orang yang pekerjaannya berdakwah, pendakwah: 

melalui kegiatan dakwah para da‟i menyebarluaskan ajaran Islam. Dengan kata lain 

da‟i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak 

langsung, melalui lisan, tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran-ajaran 
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Islam, melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut ajaran 

Islam.
21

 

Dapat kita simpulkan bahwa dai salah satu  posisi yang paling penting dalam 

kegiatan dakwah yang menempati posisi sangat penting dalam berhasil atau tidaknya 

kegiatan dakwah.  

b. Mad‟u 

Objek dakwah atau mad‟u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah. 

Mereka adalah orang-orang yang telah memiliki atau setidaknya telah tersentuh oleh 

kebudayaan asli atau kebudayaan selain Islam. Karena itu, objek dakwah senantiasa 

berubah karena perubahan aspek sosial kultural, sehingga objek dakwah ini akan 

senantiasa mendapatkan perhatian dan tanggapan khusus bagi pelaksanaan dakwah.
22

 

Mad‟u atau sasaran (objek) dakwah adalah seluruh manusia sebagai makhluk 

Allah yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, 

kehendak dan bertanggungjawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari 

individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, massa, dan umat manusia seluruhnya. 

c. Materi 

Materi dakwah (Maddah Ad-Da‟wah) adalah pesan-pesan dakwah Islam atau 

segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu 

keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah maupun sunnah Rasul-Nya. 

Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek dakwah adalah pesan-pesan 

yang berisi ajaran Islam.
23
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Dengan adanya materi dakwah dapat belajar tentang ajaran-ajaran islam agar 

dapat diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan sehingga  hidup kita berada dalam 

kehidupan yang sesuai dengan norma-norma Islam. Lebih jauh , Terwujudnya 

kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dunia akherat.  

d. Media 

Media Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Inggris media merupakan bentuk 

jamak dari medium yang berarti tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini ahli 

komunikasi mengartikan media sebagai alat yang menghubungkan pesan komunikasi 

yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan (penerima pesan). Dalam 

bahasa Arab media sama dengan wasilah atau dalam bentuk jamak, wasail yang 

berarti alat atau perantara.
24

 

pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa media merupakan sarana atau alat 

untuk mempercepat ide-ide dakwah agar dapat dipahami dan diterima oleh mad‟u. 

Oleh karena itu, media perlu menjadi perhatian para pelaksana dakwah. Disinilah 

dapat dilihat seorang dai dalam memilih media yang tepat akan mempermudah 

penyampaian dakwah. 

e. Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, merupakan gabungan dari 

kata meta yang berarti melalui, mengikuti, sesudah, dan kata hodos berarti jalan, cara. 

Sedangkan dalam bahasa Jerman, metode berasal dari akar kata methodica yang 

berarti ajaran tentang metode. Sedangkan dalam bahasa Arab metode disebut thariq, 

atau thariqah yang berarti jalan atau cara. 
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3. Manajemen Dakwah 

a) Pengertian Manajemen Dakwah  

 jika aktivitas dakwah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip 

manajemen, maka “citra profesional” dalam dakwah akan terwujud pada kehidupan 

masyarakat dengan demikian, dakwah tidak dipandang dalam objek abudiyah saja, 

akan tetapi di interpretasikan dalam berbagai profesi. Inilah yang dijadikan inti dari 

pengaturan secara manajerial organisasi dakwah. Sedangkan efektifitas dan efesinsi 

dalam penyelengaraan dakwah adalah merupakan suatu hal yang harus mendapatkan 

prioritas. Aktivitas dakwah dikatakan berjalan secara efektif jika apa yang menjadi 

tujuan benar-benar dapat dicapai, dan dalam pencapaiannya dikeluarkan 

pengorbanan-pengorabanan yang wajar. Atau lebih tepatnya, jika kegiatan lembaga 

dakwah dilaksanakan menurut prinsip-prinsip manajemen akan menjamin tercapainya 

tujuan telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
25

 

 Menurut A. Rosyad Shaleh mengartikan manajemen dakwah sebagai proses 

perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-

tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas dan kemudian menggerakkan ke 

arah pencapaian tujuan dakwah.”  

 Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah yaitu sebuah pengaturan 

secara sistematis dan koordinatif.
26

 

b) Tujuan Manajemen Dakwah 

 Sebelum membuat perencanaan, maka terlebih dahulu seorang manager 

harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang ingin 
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dicapai yang sebelumnya telah ditetapkan dahulu. Tujuan yang telah ditetapkan 

tersebut harus dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga tidak membingungkan. 

 Sebagaimana diketahui bahwa setipa usaha yang dilaksanakan itu 

mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan itu secara khusus. Demikian pula hanya 

dengan manajemen dakwah. Adapun tujuan manajemen yaitu : 

1. Pemantapan misi organisasi, yang bertujuan untuk melihat arah kemana 

organisasi itu dituju 

2. Pencipta lingkungan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan lingkungan yang 

ada disekitarnya yang memerlukan penanganan khusus dan terorganisir. 

3. Menegakkan dan melaksanakan tanggungjawab sosial. 

 

  proses dakwah, tujuan adalah salah satu faktor yang paling penting dan 

sentral, karena pada tujuan itulah dilandaskan segenap tindakan dalam rangka usaha 

kerjasama dakwah. Tujuan dakwah harus dipahami oleh segenap pelaksana dakwah, 

sebab apabila mereka sampai tidak mengenal dan memahami tujuannya,tentu dapat 

dipastikan bahwa akan timbul berbagai kesulitan dan kekaburan arah dakwahyang 

dilaksanakan tersebut.Memperhatikan rumusan tujuan yang dikemukakan di atas 

maka dapat dipahami bahwa tujuan umum manajemen dakwah adalah untuk 

menciptakan kesadaran individu dan kelompok dalam memikul tanggungjawab bagi 

usaha meningkatkan produktifitas dan kemampuan kerja mubaligh atau manager 

dakwah.
27
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c) Tahapan Manajemen Dalam dakwah 

Paling tidak ada 4 aspek pokok dalam aktivitas dakwah yang harus dimiliki 

oleh setiap gerakan (organisasi) dakwah islam, yaitu : 

1. Memiliki konsep pemikiran (Fikrah) yang jelas 

2. Memiliki metode (Thoriq) yang benar bagi penerapan fikrah 

3. Digerakkan oleh SDM dengan kualifikasi tertentu 

4. Adanya ikatan yang benar antar SDM dalam organisasi tersebut. 

Keempat hal itu tentu harus dibangun atas dasar (Kaidah) gerak yang 

shahih,yaitu aqidah islam. Kemampuan manajemen itu sendiri mutlak di butuhkan 

dalam aktivitas dakwah islam, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. 

Secara praktis diterapkan dalam empat tahapan utama, meliputi : 

a. Analisis Lingkungan Organisasi  

Yaitu aktivitas untuk mengetahui kondisi lingkungan internal maupun 

eksternal organisasi sehingga tergambarkan keadaan internal organisasi (kekuatan 

dan kelemahan). Hasil ini menjadi dasar yang faktual dalam menyusun kebijakan dan 

keputusan strategi dalam operasional dakwah. 

b. Formulasi Strategi dan Taktik 

Merupakan hal penting yang menjadi sandaran utama dari semua aktivitas 

dakwah, serta mengarahkan (orientasi) semua potensi yang dimiliki oleh organisasi 

(dakwah) ke suatu tujuan secara fokus dalam batas waktu yang terukur. Maka 

formulasi strategi harus mengandung kejelasan: visi,misi,tujuan,target,rancangan 

program kerja/aksi. Dengan ini akan jelas apa yang akan dihasilkan (output) untuk 

objek dakwah dan bagi gerakan atau organisasi dakwah islam itu sendiri (outcome). 

Dalam istilah lain, ada hulu dan jelas muaranya.  



27 
 

 
 

c. Implementasi Strategi 

Implementasu strategi memiliki beratkan pada unsur-unsur struktur organisasi 

dan pemberdayaan SDM, kempemimpinan, budaya organisasi, yang memperjelas 

kefungsian tiap-tiap posisi dan orang di dalamnya. Siapa melakukan apa dan 

bagaimana melakukannya merupakan hal terpenting dalam implementasi strategi. 

d. Pengendalian dan Control 

Biasanya bagian ini yang paling sulit dilakukan secara konsisten, karena 

pengendalian merupakan penetapan standar/tolak ukur secara sistematis berjalannya 

sebuah organisasi. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan itu, organisasi 

akan bisa memotret perkembangan yang telah dicapainya dalam meraih tujuan. 

Sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan berikutnya.  

e. Bekerja Lebih Cepat,Berorientasi pada Tindakan 

Manajemen merupakan sebuah sarana yang bisa memberikan berbagai 

kemudahan. Sehingga dakwah menjadi lebih dinamis dan cepat dalam bertindak 

(responsif) namun terencana dan terukur, dilakukan oleh SDM yang tepat, dan 

memberikan dampak yang besar terhadap oragnisasi dan lingkungan. Bukan justru 

sebaliknya, menjadi rumit dan menghambat dinamisasi dakwah,atau bahkan 

menimbulkan masalah baru. 

Manajemen merupakan sebah sarana yang bisa memberikan berbagai 

kemudahan. Sehimgga dakwah menjadi lebih dinamis, cepat dalam bertindak 

(responsif) namun terencana dan terukur, dilakukan oleh SDM yang tepat, dan 

memberikan dampak yang besar terhadap organisasi dan lingkungan, bukan justru 
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sebaliknya, menjadi rumit dan menghambat dinamisasi dakwah atau bahkan 

menimbulkan masalah baru.
28

 

c) Prinsip Manajemen Dakwah  

Prinsip adalah dasar dakwah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar 

berfikir, bertindak dan sebagainya. Jadi prinsip-prinsip manajemen dakwah yang 

dimaksudkan adalah hal-hal mengenai asas kebenaran di dalam menjalankan fungsi 

manajemen dakwah di tengah-tengah masyarakat. 

Fuad Rumi dan Hafid Paronda, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip 

manajemen dakwah adalah pegangan bagi setaip pelaku manajemen dalam 

mengaktualisasikan perilaku manajerialnya. Prinsip-prinsip manajemen dalam islam 

sebenarnya termuat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah SAW, prinsip-prinsip 

tersebut adalah : 

1. Pemengan otoritas utama dalam memberi nilai terhadap kualitas setiap 

urusan Allah, dan nilai tertinggi dari urusan tersebut adalah penilaian Allah. 

2. Setaip diri akan mempertanggungjawabkan segala urusannya kepada 

Allah. 

3. Setiap yang berkewajiban untuk berusaha memperoleh kemaslahatan 

dalam hidup dunianya menuju kehidupan ukhrawinya. 

4. Prestasi kerja dan keberhasilan hanya diperoleh dengan mujadalah 

. 

Prinsip organisasi dan prinsip manajemen dakwah yang telah diuraikan di 

atas menjadi pedoman dan panduan di dalam mengembangkan tugas-tugas dakwah ke 

depan. 
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B. Tinjauan Tentang Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu cooperation(co: 

bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara 

terminologi, koperasi yaitu suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan 

badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
29

 

kemudian kata coperation di angkat menjadi istilah asing yatiu se-ekonomi yang 

menjadi koperasi yang kemudian menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan 

istilah koperasi, yang artinya organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya 

sukarela. 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar 

anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang 

menjalankan usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para 

anggotanya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , pengertian koperasi yaitu 

Perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara 

menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari 

untung). Koperasi disini terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. 

Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. 

Sebagai suatu bentuk perusahaan maka koperasi berusaha memperjuangkan 
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pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dengan cara sebaik-baiknya. 

Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi berusaha memenuhi kebutuhan 

anggota-anggotanya itu, tanpa menjadikan keuntungan sebagai titik tolak usahanya.
30

 

Sudarsono dan Edilius mendefinisikan koperasi sebagai organisasi atau 

lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, 

mempunyai tertib organisasi, dan bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar. 

Definisi koperasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan 

usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang dimaksud dalam perundang-undangan perkoperasian. 

2. Landasan Operasional Koperasi  

Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1992, 

yang menyantakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan.  

Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat menghimpun simpanan dan 

menyalurkan pinjaman kepada anggota, untuk non-anggota diberikan waktu 3 bulan 

harus sudah menjadi anggota. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam diatur 

terpisah pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995. 
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Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh mengembankan usaha lainnya di sektor 

rill maupun di usaha-usaha yang lainnya. Kegiatannya hanya meliputi : 

a. Menghimpun dana berati menerima simpanan dari anggota berupa 

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, modal penyertaan, hibah, 

simpanan yang diperoleh dari anggota (simpanan non-saham) dan hutang pihak 

ketiga. 

b. Menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota sesuai dengan 

jenisnya. 

c. Koperasi simpan pinjam dapat menyimpan dananya ke bank atau 

Puskopdip bila terjadi idll cass.
31

 

Adapun maksud dari kata puskopdip (Pusat Koperasi Kredit) yaitu koperasi 

kredit sekunder tingkat provinsi, dimana yang berpenduduk di jakarta yang berfungsi 

sebagai sentral pelayanan keuangan untuk melayani Koperasi Primer di 

Jabotabek.Sedangkan yang dimaksud dengan idll cass (uang menganggur) yaitu uang 

yang belum digunakan, misalnya tersimpan dalam sebuah peti atau kelebihan alat-alat 

dalam suatu bank. 

 

3. Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam  

Implementasi  kebijakan merupakan salah satu aktivitas yang terlihat 

setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya 

mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Serta  
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tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu 

maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan
32

 

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari 

orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam. 

Koperasi pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang muncul sebagai akibat 

dari adanya kebutuhan dari anggotanya untuk bersatu. Sebagai lembaga pemersatu 

ekonomi rakyat ia berperan untuk mempersatukan dan memperkuat posisi secara 

bersama-sama (kolektif bargaining) di dalamnya terkandung dua hal penting, yaitu : 

para anggota koperasi sadar bahwa kekuatan masing-masing lemah untuk 

menghadapi kekuatan lain, masing-masing anggota itu menyadari bahwa di dalam 

dirinya lemah.  

Salah satu tujuan di dirikannya koperasi simpan pinjam adalah untuk 

memberikan kesempatan kepada anggotanya agar memperoleh pinjaman dengan 

mudah dan bunga yang ringan. Kegiatan penyaluran pinjaman di koperasi simpan 

pinjam lebih diutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Pada prinsipnya, 

pemberian pinjaman kepada para aggota koperasi simpan pinjam didasarkan atas 

kepercayaan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian pinjaman 

itu sealalu dihadapkan pada ketidakpastian dan selalu mengandung resiko yang di 

hadapinya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat saya simpulkan dimana koperasi 

simpan pinjam merupakan suatu kegiatan usaha yang menampung dana dari 

anggotanya dan menyalurkannya atas dasar kebaikan.Pada dasarnya fungsi simpan 
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pinjam antara koperasi dengan bank hampir sama, akan tetapi yang membedakan 

hanyalah peraturan-peraturannya. Jika kegiatan usaha menyimpan dan memberi 

pinjaman di koperasi dinamakan simpan pinjam.  

 

4. Fungsi Koperasi Simpan Pinjam  

Fungsi koperasi simpan pinjam yaitu memberikan prosedur yang mudah 

dan cepat dalam melakukan pinjaman. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga relatif 

rendah. Untuk para anggota, fungsi koperasi simpan pinjam yang dapat dirasakan 

yaitu sebagai wadah penyimpanan modal yang aman, disiplin menabung untuk masa 

depan, simpanan bersifat sukarela dan tidak memaksa, dapat mengajukan pinjaman, 

dan masih banyak lagi. 

Koperasi simpan pinjam. Didirikan untuk memberi kesempatan kepada 

anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan 

pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum 

lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan 

menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang 

serendah-rendahnya “Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para 

anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para 

anggotanya.  

Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan 

untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan 

anggotanya terhadap perkoperasian.Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan 

pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan 

yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil 
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keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan 

sebagai orang yang dapat dipercaya. 

Pada pelaksanaannya koperasi ini memiliki beberapa peranan dan fungsi 

yang sangat penting bagi para anggotanya. Berikut ini adalah fungsi koperasi simpan 

pinjam terhadap anggotanya: 

1. Peran dan Fungsi Simpanan 

a) Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif. 

b) Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena 

besarnya akan terus bertambah. 

c) Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin 

berhenti menjadi anggota. 

d) Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota. 

2. Peran dan Fungsi Pinjaman 

a) Adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota 

meningkatkan pendapatan dari usahanya, dan pada akhirnya akan membantu 

mengentaskan kemiskinan. 

b) Proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat, tanpa 

aggunan atau jaminan kredit. 

c) Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para 

anggota koperasi.
33
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5. Peranan Koperasi Simpan Pinjam  

Pelayanan bank ada beberapa yang tidak bisa memenuhi kebutuhan 

masyarakat, bahkan terkadang tidak ramah dalam urusan permodalan usaha. Hadirnya 

koperasi simpan pinjam memberikan kelebihan yang akan mempermudah dan 

meringankan kebutuhan masyarakat dan tidak hanya sebatas permodalan saja. 

Berikut adalah peranan koperasi simpan pinjam dalam menjawab 

kebutuhan masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibanding dengan lembaga 

keuangan lainnya. 

a. Memberikan permodalan usaha 

Bank dan koperasi sama-sama memberikan pelayanan permodalan untuk 

kegiatan usaha. Perbedaan bank dan koperasi dalam hal permodalan adalah 

kemudahan dalam mendapatkan modal tersebut. Bank memberlakukan banyak syarat 

dan terkadang lebih rumit pengurusannya dalam pengajuan pinjaman dana, seperti 

data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal 

dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan. 

b. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 

Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan 

masyarakat. Dimana dana ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, 

seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usaha. Dengan 

mendukung adanya kegiatan yang produktif ini, di harapkan mampu menciptakan 

sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat. 

Sehingga pada akhirnya akan tercapainya semua keinginan bersama dalam 

mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di 

masyarakat. Inilah dampak positif dengan adanya pemerataan pendapatan ekonomi. 
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c. Solusi Penyimpanan Uang Selain Bank 

2 kelebihan koperasi yang tidak pernah didapatkan di bank yaitu, yang 

pertama adalah bunga deposito di koperasi lebih tinggi dari bank, kemudian yang 

kedua adalah besarnya pajak bunga simpanan di koperasi jauh lebih kecil dibanding 

bank. Secara keuntungan, koperasi jelas memberikan benefit lebih dibanding dengan 

bank dan ini menjadi solusi yang menarik untuk investasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan usaha mencari hubungan antar variabel untuk 

menjelaskan suatu fenomena sosial. Di dalam menjelaskan fenomena tersebut, 

penelitian kualitatif selalu menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, pada unit 

analisis mikro di mana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupah sehingga lebih 

dapat menjelaskan secara terperinci. Kedua, penelitian bersifat holistik dalam arti 

melihat objek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Ketiga, 

penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu 

kekuatan karena perbandingan ini juga yang membuat penelitian kualitatif dapat 

menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial di mana suatu gejala itu 

muncul.
1
 

Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk meneliti 

kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya yaitu eksprimen) dimana penelitian 

merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dan pada generelisasi. 

 

 

                                                           

1
Syamsuddin, Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial, (Jawa Timur : Wade 

Group,2017), h.30 



 

 
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan yakni di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat, 

Jalan Durian No.5, kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi 

Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan manajemen Sesuai 

dengan judul penelitian ini yaitu “Implementasi Manajemen Dakwah Dalam 

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba”maka 

peneliti menggunakan metode pendekatan manajemen, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh George R. Terry bahwasanya manajemen adalah satu proses yang 

khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya. 

C. Lokasi dan Sumber Data 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Dakwah Dalam 

Pengelolaan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba”, 

mengambil subyek penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat, yang terletak 

di wilayah Kabupaten Bulukumba.  

Secara garis besar sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung kepada subyek 



 

 
 

sebagai sumber informasi yang dicari .Sumber data primer yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Manager,Asisten 

Manager, dan Pegawai KSP Berkat, Kabupaten Bulukumba. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data 

primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan karya ilmiyah lain 

yang isinya membentu dalam melengkapi data penelitian ini. Selain itu, peneliti harus 

mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya dan juga harus 

menerima limitasi-limitasi dari data tersebut. Hal ini lebih-lebih jika diperlukan untuk 

memperoleh data mengenai masa yang lampau. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik 

yaitu antara lain : 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi megemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan 

prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden tidak terlalu 

besar. 
2
 

Observasi dilakukan dengan teknik partisipan, untuk memperoleh informasi 

tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan. Dalam metode 
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observasi ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam 

pengumpulan data. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi ini dapat dilakukan dengan terjun 

langsung dalam menjajaki mengenai obyek penelitian dan segala hal yang berkenaan 

dengan kegiatan penelitian tersebut. Dengan metode ini peneliti dapat mengamati 

keadaan KSP Berkat secara langsung sehingga paham secara mendalam bagaimana 

Implementasi Manajemen dalam Pengelolaannya di koperasi tersebut. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah bidang dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari telewicara. Jenis interview yang digunakan adalah 

interview semi structured, yaitu mulai menanyakan serangkaian pertanyaan yang 

sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam untuk mengecek pertanyaan 

lebih lanjut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah penelitian terhadap benda seperti buku, informasi dari 

luar, teknik peneliti ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder (data yang 

sudah dikumpulkan orang lain) yang berhubungan dengan tema penelitian.
3
 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan ialah dalam penelitian yang dilakukan 

menggunakan beberapa instrumen yang menjadi penungjang dalam penelitian, 

instrumen tersebut terdiri atas kamera, buku, serta pulpen dan alat rekam atau 

handphone. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara  

prosedur  penelitian  dengan suatu pendekatan praktek, mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
4
 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

interaktif model Miles dan Hubberman yang terdiri dari: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari 

wawancara dan observasi dengan subjek penelitian adalah gambaran Implementasi 

Manajemen dan Faktor yang menghambat implementasi Manajemen dalam 

pengelolaan KSP Berkat. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Setelah data dikumpulkan tahap selanjutnya adalah penulis 

mengkategorikan berdasarkan tema. 
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3. Penyajian data 

Data yang diperoleh dari reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk uraian 

atau teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini data yang telah terkumpul dari reduksi 

selanjutnya di kategorikan kedalam bab II dan bab III. 

4. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dari data yang telah tersusun tersusun tersebut 

dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah 

untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban setiap permasalahan yang ada. Dan 

penarikan kesimpulan ini adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan.
5
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data, yang terdiri atas : 

a. Kredibilitas  

Apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya, 

beberapa kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail, 

triangulasi, per-debriefing, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil 

penilitian lain, dan member check. 

b. Transferabilitas  

Yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. 
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c. Dependability 

Yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk, menggunakan konsep-konseop ketika membuat 

interpretasi untuk menarik kesimpulan. 

d. Konfirmabilitas 

Yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil 

penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dicantumkan dalam laporan 

lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang 

yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil 

dapat lebih objektif. 

e. Triangulasi  

Penjelasan banding melalui pengecekan referensi (jika fakta tertentu 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya melalui cara lain). Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara membandingkan, yaitu : 

a. Data hasil waawancara dengan beberapa orang yang terkait dengan data 

pengamatan  

b. Data tentang apa yang dilakukan subjek penelitian dengan situasi/ waktu 

yang berbeda. 

c. Membandingkan pendapat dan pandangan antara orang-orang yang terkait 

yang satu dengan yang lain. 

d. Membandingkan data yang diterima dari orang-orang yang terkait 

dengan dokumen yang ada.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN DAKWAH DALAM 

PENGELOLAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) KABUPATEN 

BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

     Bulukumba 

1. Sejarah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Pada Rapat Anggota tanggal 25 Februari 1967, di bentuk Koperasi Simpan 

Pinjam yang diberi nama “Berkat” yang letaknya di perkampungan kumuh Kampung 

Nipa dalam kota bulukumba di sebuah rumah panggung kecil kepunyaan Almarhum 

Lambaru yang pekerjaannya sebagai mandor pasar Kampung Nipa.  

Koperasi tersebut di pelopori oleh H.Arifuddin, seorang pegawai negeri yang 

jabatannya waktu itu ialah wakil kepala wilayah kecamatan Ujung Bulu dalam kota 

bulukumba, setelah melihat dan menyadari bahwa citra koperasi hampir hilang 

sebagai akibat banyaknya koperasi konsumsi yang waktu itu bubar karena 

mengharapkan jatah dari pemerintah sudah ditiadakan.  

Peralihan dari pemerintah order lama kepemrintah orde baru , maka seluruh 

koperasi yang tadinya mengharapkan bantuan atau jatah tidak aktif dan lama-

kelamanaan membubarkan diri. Akibat kefakuman koperasi masa itu, maka timbul 

rentenir bagaikan jamur tumbuh dimusim hujan, banyak anggota masyarakat yang 

terlibat rentenir utamanya dikalangan pengawai negeri karena gaji pengawai negeri 

waktu itu sangat rendah, maka sangat dibutuhkan koperasi simpan pinjam berkat 

untuk mengantisipasi peranan rentenir.
1
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2. Visi ,Misi, dan Motto Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

     Bulukumba 

Dalam rangka mendorong Koperasi Simpan Pinjam Berkat tumbuh kembang 

sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan melayani anggota 

berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi, maka KSP Berkat harus memiliki visi, misi dan 

tujuan yang jels dan tertulis. 

a. Visi 

Koperasi Simpan Pinjam Berkat memiliki Visi sebagai berikut : 

1. Sebagai Lembaga Keuangan dalam memberdayakan Ekonomi Rakyat 

2. Menjadi Mitra yang handal dalam pemenuhan usaha anggota 

b. Misi  

1. Meningkatkan fungsi dan peran Koperasi sebagai wadah perjuangan cita-cita 

dan nilai-nilai prinsip Koperasi. 

2.  Menyediakan produk simpanan dan pinjaman yang inovatif, bersaing, dan 

memiliki nilai tambah, serta didukung oleh sistem dan teknologi terkini dan handal. 

3. Menerapkan budaya disiplin, tertib, kerja keras dalam rangka peningkatan 

kualitas dan kuantitas usaha simpan pinjam secara mandiri dan berkesinambungan. 

c. Motto 

1. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh  

2. Berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian  

3. Dengan kejujuran, disiplin dan bersungguh-sungguh bekerja dan disertai doa 

dalam pengelolaan koperasi akan mewujudkan keberhasilan, tetapi sebaliknya 

kemalasan, pemborosan, dan pendustaan akan menghadapi kehancuran. 



 

 
 

4. Rasa memiliki dan kesetiaan anggota terhadap KSP Berkat adalah kunci 

kesuksesaan dan kemajuan koperasi.  

5. Tumbuh bersama, berkembang bersama,bahagia bersama.
2
 

3. Adapun Beberapa Susunan Pengurus Yang Ada Di KSP Berkat 

    Kabupaten  Bulukumba,Yaitu : 

A. Susunan Pengurus Yang Pertama 

1. Ketua  : H. Arifuddin (Almarhum) – (1967 – 2006) 

2. Wakil Ketua : Abd. Majju (Almarhum) 

3. Bendahara  : Abd. Kasim. L 

4. Sekretaris  : M. Alimin Ware 

5. Pembantu  : 1) Lambaru (Almarhum) 

   2) M. Jamal (Almarhum)  

Adapun susunan pengurus koperasi simpan pinjam ( KSP ) Berkat Kabupaten 

Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. 1 

Susunan pengurus KSP Berkat Kabupaten Bulukumba 

 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 Ir. H. A. Makkasau, MM Ketua P. Sarjana 

2 H. Muh. Syuaib Sekretaris SPG 

3 Dra. Hj. Wahida Wakil.Sekretaris Sarjana 

4 H. Muh. Basri. K Bendahara SMEA 
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Susunan Badan Pengawas 

 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 H. Muh. Sofyan Ketua SPG 

2 H. Alirman Sekretaris SMEA 

3 H. KhaeruddinKLS. Hi Anggota Sarjana 

Manager Bersama Staf 

 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 H. Kamiruddin Manager SMA 

2 Muh. Ramli. SE Ass. Manager Sarjana 

3 Baso Makmur Kabid. Simpanan SMEA 

4 Hj. Ti‟no. B. Bsc Kabid. Perkreditan Sarjana 

5 St. Nurlinda, S.Sos Kabid. Administrasi Sarjana 

6 Hj. A. Hasniati AS Kabid. K. Program SMA 

7 Suharniwati, SE Kabid. UTK Sarjana 

8 H. Nasution. A, Amd Kabid. Pengawas Sarjana Muda 

9 
Muh. Ishaq 

 

Kabid. Koordinator 

Penagihan Pusat 
SMA 

10 Ir. Faizal Thaha 
Kabid. Koordinator 

Penagihan Makassar 
Sarjana 

  Sumber : KSP Berkat Kabupaten Bulukumba 



 

 
 

3. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam (KPS) Berkat Kabupaten 

Bulukumba 

Struktur Organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit-

unit kerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. 

Tabel 4. 2  

STRUKTUR ORGANISASI KSP BERKAT KABUPATEN BULUKUMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

sumber : KSP Berkat Kabupaten Bulukumba  

PEMBUKUAN 

R A 

PENGURUS BADAN PENGAWAS 

PENGURUS HARIAN 

MANAGER 

KEPALA CAPEM 

KANTOR PUSAT 

KEPALA CABANG 

SEKRETARIS 

KASIR PENAGIH 



 

 
 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya di pakai secara langsung 

misalnya pulpen, buku, kertas, tinta, komputer, print, kursi,meja, map, rak buku. 

Sedangkan prasarana pada umumnya memiliki bentuk yang lebih besar dan menetap 

di suatu tempat. Adapun contoh dari prasarana ialah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3 

Prasarana KSP Berkat Kabupaten Bulukumba 

 

No Uraian  Jumlah  

1 Parkiran  2 

2 Pos Securty 1 

3 Ruang Pelayanan Tamu 1 

4 Ruangan Pegawai 10 

5 Mushollah 1 

6 Wc 4 

 

Berdasarkan tabel yang ada di atas, dapat diketahui bahwa jumlah prasarana KSP 

Bekat Kabupaten Bulukumba kurang lebih 19. 

 



 

 
 

B. Penerapan Fungsi Perencanaan Manajemen Dakwah Dalam Pengelolaan 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Penerapan fungsi perencanaan manajemen dakwah dalam pengelolaan koperasi 

simpan pinjam (KSP) berkat kabupaten Bulukumba agar dapat memberikan hal 

dalam pencapaian tujuan pada koperasi simpan pinjam (KSP) berkat bulukumba 

dilakukan dengan beberapa tindakan terkait fungsi perencanaan. Adapun wawancara 

dengan informan sebagai berikut: 

 
“Setiap bulan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengadakan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, seperti dzikir setiap malam sebelum mengadakan rapat koordinasi sekali 
dalam sebulan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga memiliki binaan Pondok 
Pesantren di Mannulingi Bulu-bulu Kab. Jeneponto, program sosial dan memiliki 
konsep syariah,”.

3
 

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan 

langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk hal-hal yang terkait agar 

memperoleh hasil yang optimal. Alasannya bahwa tanpa adanya rencana maka tidak 

ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha 

mencapai tujuan. Jadi perencanaan memiliki peran yang sangat signifikan, karena itu 

merupakan dasar titik tolak ukur dari kegiatan peleksanaan selanjutnya. 

Dalam fungsi perencanaan terdapat beberapa program yang merupakan bagian 

dari kegiatan perencanaan yang ada pada koperasi simpan pinjam (KSP) berkat 

kabupaten bulukumba. Adapun program yang dilakukan koperasi simpan pinjam 

(KSP)  berkat bulukumba yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap sekali dalam bulan mengadakan zikir malam, sebelum mengadakan 

rapat koordinasi; 
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b. Melakukan Pembangunan Pondok Pesantren binaan di Mannulingi Bulu-bulu 

Kab. Jeneponto: 

c. Melakukan Program sosial yaitu pembangunan mesjid dan bantuan panti 

asuhan sebnyak 3 panti asuhan; dan 

d. Setiap tahun diadakan penyampain kepada anggota tentang konsep syariah 

sebagai acuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba. 

Program kegiatan keagamaan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Berkat Bulukumba sebagai fungsi perencanaa untuk masyarakat kedepannya, bahwa 

pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba operasionalnya berbasis 

syariah dan  masyarakat yakin akan keamanan dan kenyamanan dalam peminjaman. 

1. Upaya manager dalam menerapkan sistem manajemen dakwah pada 

Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Dalam menerapkan suatu sistem manajemen dalam suatu organisasi dibutuhkan 

beberapa unsur yang dapat menunjang organisasi tersebut untuk mencapai tujuan 

yang sangat bermakna, dan dalam pengorganisasian diwujudkan melalui perencanaan 

yang baik sehingga suatu objek dakwah dapat tersampaikan maknanya kepada 

masyarakat.  Adapun wawancara dengan informan sebagai berikut: 

 
“Setiap tahunnya kami mengadakan pertemuan bersama setiap kepala cabang 

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan mengevaluasi kembali setiap kekurangan atau 
permasalahan yang terjadi di setiap kantor cabang setiap tahunnya, dan  mencari 
solusi agar usaha yang ingin dicapai setiap tahunnya terlaksana dan sesuai harapan. 
Kami mengevaluasi mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), Kuangan, dan 
Pemasaran (Marketing).”

4
 

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan 

manager dalam menerapkan sistem manajemen dakwah yaitu melakukan evaluasi 
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kembali terhadap setiap kekurangan atau masalah yang dialami setiap kantor cabang 

dengan mengadakan pertemuan langsung bersama kepala cabang dari setiap daerah di 

Sulawesi Selatan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia sangatlah penting bahkan tidak 

dapat dilepaskan dari suatu organisasi, unsur utama dalam manajemen yaitu manusia 

yang dipekerjakan sebagai pemikir, penggerak dan perencana untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam memilih sumber daya manusia harus melihat kualitas 

pengalaman kerja dan inofatifnya, kejujuran dalam bekerja, kehadiran dan 

kedisiplinan dalam bekerja, tanggungjawab dalam bekerja,dan  inisiatif dan kreatifitas 

dalam bekerja.  

b. Keuangan  

Sistem kuangan dalam sebuah organisasi dianggap sebagai bagian integral karena 

tanpa penggunaan dana yang tepat maka akan hancur suatu organisasi, karena tidak 

melakukan produksi atau kegiatan. Dalam organisasi dibutuhkan perencanaan 

kedepannya seperti merancang lini bisnis mana yang akan dikembangkan, 

direalisasikan, dan diberhentikan. Agar suatu organisasi dapat mencapai visi atau 

tujuan perusahaan pada kerangka waktu yang ditentukan, salah satu solusi yang baik 

untuk digunakan software akuntansi yang dapat membantu kita dalam membuat 

laporan keuangan dengan mudah, tepat dan cepat.  

c. Pemasaran (Marketing)  

Pemasaran (marketing) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan suatu 

organisasi untuk mempromosikan suatu layanan yang mereka layankan kepada 

pengunjung, dalam suatu organisasi berbeda-beda dalam hal memasarkan suatu 



 

 
 

prodak atau layanan yang mereka berikan kepada konsumen. Dalam  memberikan 

promosi mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan apa yang mereka 

layankan di pasaran atau masyarakat, orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan 

kreativitas pemasaran yaitu yang mampu membuat desain atau mampu berbicara 

dengan lugas dihadapan orang-orang banyak untuk menarik minat pengungjung 

sehingga banyak tertarik untuk menggunakan suatu prodak atau layanan.  Hal yang 

penting harus diperhatikan dalam pemasaran yaitu strategi yang baik agar bisnis dapat 

berkembang dengan cepat dan tepat sesuai dengan visi atau tujuan yang ingin dicapai. 

 

C. Penerapan Fungsi Pengawasan (Controling) Manajemen Dakwah di Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Dalam suatu organisasi dibutuhkan fungsi pengawasan (controling) untuk 

mengamati dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak. Hal ini juga  merupakan usaha 

mencari informasi tentang suatu penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan 

pencegahan bila diperlukan. 

 
“Yang kami lakukan dimana setiap bidang memiliki fungsi pengawasan yang 

melakukan jalannya suatu kegiatan, pengawas melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan 
ke semua cabang (rutin). Tetapi tidak menutupi kemungkinan ada pemeriksaan yang 
menutupi insidental jika di salah satu cabang dianggap ada permasalahan, dan 
pengawas dibagi ke 5 wilayah masing-masing wilayah yang ditempati oleh kepala 
wilayah.”

5
 

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa fungsi pengawasan 

(controling) merupakan kegiatan mengamati pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

rencana kerja yang sudah disusun secara sistematis, serta memeriksa keadaan yang 

terjadi jika terjadi penyimpangan. Dari kegiatan fungsi pengawasan (controling) juga 
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merupakan penentuan yang akan dicapai, serta perlunya perbaikan-perbaikan 

sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan 

(controling) tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan kegiatan saja, namun juga 

harus memastikan bahwa pencapaian organisasi yang dijalankan tersebut sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sejak awal. Yang harus diperhatikan  dalam 

proses pengawasan (controling) yaitu, sebagai berikut: 

a. Objek pengawasan (controling) 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan (controling) diperlukan objek yang 

akan menjadi sasaran pengawasan, yang menjadi objek sebagai beriku: 

1. Objek yang menyangkut kualitas dan kuantitas barang atau jasa 

2. Keuangan yang akan digunakan 

3. Pelaksanaan program dilapangan  

4. Objek yang bersifat strategis 

5. Pelaksanaan kerjasama dengan sektor lain 

b. Pihak yang akan mengawasi 

Pengawasan (controling) memerlukan pihak atau pengawas yang akan 

mengawasi dan memeriksa jalannya kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan 

pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana, adapun yang perlu diamati yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui ada atau tidak penyimpangan pada pemahaman karyawan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

2. Mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan. 

3. Mengetahui sudah sejauh mana program kegiatan sudah dilaksanakan 

oleh karyawan. 



 

 
 

4. Mengetahui kinerja karyawan yang perlu diberikan arahan, penghargaan, 

atau diberikan pelatihan lanjutan. 

5. Mengetahui program-program lainnya mencukupi kebutuhan dan 

memanfaatkan secara efisien. 

Fungsi pengawasan (controling) memerlukan kegiatan yang dapat 

mengendalikan organisasi yang dijalankan sesuai dengan rencana, dengan 

mengevaluasi keberhasilan yang dicapai sesuai tujuan dan target bisnis sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan,serta mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas 

penyimpangan yang ditemukan dengan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalh 

yang terkait dengan pencapaian target bisnis. 

 

1. Kelebihan dan Kekuragan Dalam Menjalankan Usaha Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

Dalam sebuah  organisasi tentu memliki  kelebihan dan kekurangan, banyak fase 

yang akan dilewati dalam mengelola dan menjalankan organisasi. Berdasarkan 

wawancara yang saya lakukan dengan beberapa narasumber yang bekerja sebagai 

karyawan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba, dapat 

saya simpulkan sebagai berikut : 

 
Setiap usaha yang di jalankan ini tentu ada beberapa hambatan atau kekurangan 

serta kelebihannya masing-masing, tidak terkecuali koperasi simpan pinjam seperti 
Berkat apalagi dimasa pandemi sekarang ini. “Usaha kami mulai macet atau 
mengalami hambatan sehingga kami harus mengundang seluruh kepala cabang untuk 
mendiskusikan agar aktivitas tidak menurun dalam meningkatkan kerja” penuturan 
Bapak Ramli, SE (Asisten Manager).

6
 

Dari pernyataan informan diatas dapat dipahami bahwa kelebihan dan 

kekurangan yang dialami dalam menjalankan usaha koperasi simpan  pinjam (KSP) 
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tentu tidaklah mudah untuk melewati masa-masa penurunan yang dialami dimasa 

resesi seperti saat ini, akan memulai kembali lagi hal baru untuk meningkatkan 

kestabilan dalam menjalankan usahanya. Dengan memebuat inovasi-inovasi baru agar 

menarik lebih banyak pelanggan, mengingat perkembangan teknologi saat ini sudah 

semakin canggih, usaha pun dapat dijalankan secara mobile.  

Pada umumnya koperasi simpan pinjam yang dijalankan tentunya untuk 

masyarakat yang secara bersama-sama dalam membantu dan mensejahterakan semua 

anggota yang terlibat, sehingga dengan adanya koperasi simpan pinjam ini cukup 

membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Adapun 

beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan koperasi simpan pinjam (KSP) yaitu,  

1. Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratn pendirian koreasi relative 

lebih mudah. 

2. Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada angggotanya saja, tetapi juga 

untuk masyarakat pada umumnya. 

3. Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeulargaan sehingga memiliki ikatan 

kerja sama yang kuat. 

4. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. 

5. Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasakan modal, 

melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya. 

b. Kekurangan koprasi simpan pinjam (KSP) yaitu, 

1. Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. 

2. kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang 

diminati 



 

 
 

3. sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajamen koperasi tidak 

efektif. 

4. koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingakan badan usaha lainnya. 

2. Pelayanan Jasa Sesuai Dengan Prosedur yang Telah Ditetapkan dalam 

Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba 

 setiap instansi, perusahaan maupun badan usaha seperti koperasi tentu 

memiliki peraturan yang ditetapkan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas 

sebagaimana mestinya. Aturan-aturan tersebut dibuat dalam bentuk yang berbeda-

beda namun memiliki tujuan yang sama salah satunya menciptakan profesional kerja 

bagi karyawan atau anggotanya, menyediakan landasan yang sistematis sebagai acuan 

kerja pengawasan dan pengendalian kepentingan baik internal maupun eksternal serta 

banyak lagi hal-hal terkait, sesuai fungsinya masing-masing. 

 Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum, dengan melandaskan kegiatannnya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai wadah penggerak ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Dalam 

pengelolaan koperasi wajib memiliki standar oprasional prosedur (SOP) dan standar 

oprasinal manajemen (SOM) sebagai sistem yang diyakini mampu membuat tata 

kelola koperasi lebih baik dan sehat. Selain itu dengan diterapkannya SOP dan SOM 

diharapkan dapat memudahkan pekerjaan para anggotanya dalam rangka memberikan 

pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, memberi dampak 

meningkatkan kemampuan SDM sehingga dapat menghasilkan SDM yang 

berkualitas dibuktikan dengan kemampuan menjalankan fungsi manajemen dengan 

baik dan dengan kinerja yang lancar secara langsung akan mempengaruhi tingkat 

kesehatan koperasi sehingga kedepannya koperasi akan terus berkembang pesat.      



 

 
 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba sendiri 

menerapkan Manajemen Koperasi Konvensional yang dituangkan dalam Standar 

Operasional Manjemen (SOM). Sebagai soko guru perekonomian, koperasi simpan 

pinjam berkat memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis, mampu 

memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepara anggotanya serta 

masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar pada 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi indonesia. Koperasi simpan pinjam berkat 

memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari 

anggota oleh anggota untuk anggota. 

2. Berdasar pada standar operasional manajemen (SOM) tersebut Koperasi  

simpan pinjam (KSP) Berkat mengatur segala sistem termasuk dalam hal peyalanan 

jasa kepada para anggota dan masyarakat. Dalam Standar Oprasional Manajemen 

yang terapkan oleh Koperasi Simpan pinjam berkat mencakup beberapa substansi 

yang di dalam terdapat point-point penting sebagai berikut :  

1. Manajemen Umum 

a. Strategi Sasaran  

Strategi dan sasaran koperasi simpan pinjam berkat di tuangkan dalam 

rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai acuan manager dalam melakukan 

kegiatan operasional koperasi simpan pinjam berkat. Di antaranya memuat : rencana 

strategi tahunan, sasaran,strategi, kebijakan dan program kerja, menyusun proyeksi 

keuangan tahunan. 

 

 

 



 

 
 

b. Penerapan Sistem 

Penerapan sistem sendiri memuat mekanisme pemberian pembiayaan, 

mencatat transaksi, pengamanan dokumen penting, pengawasan pelaksanaan kegiatan 

operasional.  

c. Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Berkat 

Memuat hal-hal penting seperti pengambilan keputusan, penanganan 

permasalahan, menciptakan ketertiban, dan disiplin kerja. 

2. Manajemen Resiko 

a. Resiko Liquiditas 

Rencana pengembalian pinjaman harus tetap di jaga agar memperkecil resiko 

liquiditas koperasi simpan pinjam berkas. 

b. Resiko Pembiayaan  

Memuat hal-hal terkait analisis pembiayaan yang cermat dengan 

memberlakukan prinsip kehati-hatian (Anlisis Kualitatif). Pemantauan kepatuhan 

anggota pembiayaan yang harus senantiasa di kontrol melalui buku piutang setiap 

bulannya. Pengikatan agunan harus dilakukaan secara nota real. 

1) Resiko Operasional  

a. Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan aktiva (CPPA) guna 

memastikan tingkat pengembalian 100% dan yang dikategorikan maacet. 

b. Menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan rencana kerja atau 

terjadipenyimpangandalam operasional maka wajib segera melaporkan kepada    

pengurus agar segera mengadakan pembenahan. 

 

 



 

 
 

2) Resiko Hukum  

a. Setiap akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasrakan mata real 

danmenyebutkan dalam klausul akad tersebut sehingga apabila terjadi 

permasalahandikemudian hari dapat menempuh jalur hukum kepanitraan pengadilan 

negeri. 

b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang biasa di alami dari berbagai 

lapisan masyarakat yang rentang terhadap kasus ini dapat di selesaikan dengan bentuk 

prefentif yaitu dengan melakukan perubahan melalui penataan kembali penjadwalan 

kembali dan persyaratan kembali. 

3) Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan  

a. Pengurus dan pengelola koperasi simpan pinjam berkat tidak boleh  

mencampuri usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi saudara 

dankeluarganya. 

b. Pengurus dan pengelola harus memiliki kemampuan peningkatan 

permodalan. 

c. Dalam mnenjalankan operasional KSP Berkat penanggungjawab  

bidan pembiayaan tidak boleh melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan 

pribadinya.  

d. Badan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan  

secara berkala untuk menghindari resiko penyimpangan. 

3. Manajemen Pemasaran 

Pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah usaha oleh 

karenanya komponen pemasaran koperasi simpan pinjam berkat mempunyai kriteria: 

 



 

 
 

a. Analisa Pasar 

b. Strategi Pemasaran  

c. Periklanan yang berkaitan dengan produk koperasi simpan pinjam berkat 

d. Anggota dan calon anggota atau masyarakat lain  

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha Koperasi Simpan 

Pinjam Berkat yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, 

menentukan tingkat margin, mempromosikan, dan mendistribusikan aktiva secara 

produktif yang dapat memberi keuntungan maksimal baik kepada stake holder 

maupun share holder potensial. Konsep pemasaran dalam Koperasi Simpan Pinjam 

Berkat merupakan falsafah usaha yang menyatakan bahwa banyaknya transaksi yang 

terjadi adalah syarat utama bagi kelangsungan sebuah Koperasi untuk itu pemasaran 

ini diarahkan untuk mengetahui kebutuhan anggota, calon anggota, dan masyarakat, 

sehingga sebagai pengguna koperasi dan memenuhi kebutuhan tersebut sehingga 

akan menghasilkan laba usaha. 

Langkah yang harus ditempu antara lain dengan cara menciptakan manfaat 

a. Pemilihan skim pembiayaan usaha dalam hal ini adalah dengan melakukakan 

inovasi berbagai jenis produk dan transaksi keuangan yang sering terjadi di masyarkat 

luas dengan kemudahan fasilitas dan margin. 

b. Tren usaha, yaitu kondisi dimana kecenderungan masyarakat dalam 

melakukan usahanya berdasarkan permintaan pasar seperti terjadi pada bulan 

ramadan, idul adha, tahun baru dan sebagainya. 

c. Manfaat waktu adalah waktu transaksi yang dapat diciptakan secara fleksibel 

dengan menyediakan pelayanan prima pada saat anggota, calon anggota dan 

masyarakat membutuhkannya. 



 

 
 

d. Manfaat informasi dapat diciptakan dengan cara memberikan informasi 

mengenai penawaran produk yang dihasilkan Koperasi Sinpam Pinjam BERKAT 

kepada anggota, calon anggota dan masyarakat. 

e. Perkuatan pendanaan merupakan sebuah fungsi untuk mendapatkan modal 

dari sumber eksternal. Sumber tersebut antara lain : dari bank 

pemerintah/swasta maupun pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

lain-lain. Dalam rangkah peningkatan usaha Koperasi Simpan Pinjam BERKAT.  

 Berdasarkan data diatas bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 

Kabupaten Bulukumba mempunyai Standar Operasional Manajamen (SOM) yang 

baik dan berdasarkan pengamatan saya sendiri selama melakukan penelitian di 

Koperasi Simpan Sinjam Berkat, pelayanan jasa yang diberikan sangatlah sesuai 

dengan standar atau prosedur yang ada. Standar yang diterapkan tersebut bukanlah 

hal yang main-main, banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan 

baik dan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak yang 

akan dirugikan dalam hal apapun. mereka betul-betul bekerja dibawah panduan yang 

benar dan jujur  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu : 

 Pertama, dalam fungsi perencanaan terdapat beberapa program yang merupakan 

bagian dari kegiatan perencanaan yang ada pada koperasi simpan pinjam (KSP) 

berkat kabupaten bulukumba, diantaranya ialah : Setiap sekali dalam bulan 

mengadakan zikir malam, sebelum mengadakan rapat koordinasi, Pembangunan 

Pondok Pesantren binaan di Mannulingi Bulu-bulu Kab. Jeneponto, Program sosial 

yaitu pembangunan mesjid dan bantuan panti asuhan sebanyak 3 panti. 

 Kedua, Penerapan Fungsi pengawasan (controling) merupakan kegiatan 

mengamati pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah 

disusun secara sistematis, serta memeriksa keadaan yang terjadi jika adanya 

penyimpangan. Yang harus diperhatikan  dalam proses pengawasan (controling) yaitu 

Objek pengawasan yaitu Objek yang menyangkut kualitas dan kuantitas barang atau 

jasa,Keuangan yang akan digunakan dan adapun hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengawasan yaitu dari segi penyimpangan,program kegiatan,dan mengetahui kinerja 

karyawan. 

 

B. Implikasi Penelitian 

1. Manager harus lebih meningkatkan sistem penerapaan perencanaan dakwah 

dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba. 

 



 

 
 

2. Dalam hal meningkatkan fungsi controlling dalam Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba harus lebih dilakukan dan di tingkatkan lebih 

dalam lagi.  
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Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba 

 

Ruang Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba 
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Wawancara Dengan Manager Kantor Koperasi Simpan (KSP) Berkat 

Bulukumba 
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Wawancara Dengan Asisten Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 

Bulukumba 
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Wawancara Dengan Pegawai (Kabag Perkreditan Jangka Panjang) KSP Berkat 

Bulukumba 
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Wawancara Dengan Pegawai (Kabid Administrasi) KSP Berkat Bulukumba 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Adapun daftar pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber 

untuk melengkapi hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sejarah berdirinya Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 

Kabupaten  Bulukumba 

2. Visi dan Misi Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten  

Bulukumba? 

3. Tujuan dibentuknya Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 

Kabupaten  Bulukumba? 

4. Bagaimana Penerapan Fungsi Perencanaan Manajemen Dakwah Dalam 

Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

Bulukumba ? 

5. Bagaimana upaya manajer dalam menerapkan sistem manajemen dakwah  

pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten 

Bulukumba? 

6. Berapa jumlah jumlah karyawan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Berkat Kabupaten  Bulukumba? 

7. Bagaimana Penerapan Fungsi Pengawasan Manajemen Dakwah Di  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba ? 

8. Apa Saja Kelebihan dan kekurangan Dalam Menjalankan Usaha  koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) Berkat Kabupaten Bulukumba ? 

9. Bagaiaman fasilitas yang ada pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 

Berkat Kabupaten Bulukumba? 
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10. Apakah pelayanan jasa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat 

Kabupaten Bulukumba 

.
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