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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menciptakan 
hidup dan senantiasa menghidupi makhluk ciptaan-Nya. Tuhan  
yang telah meninggikan derajat manusia dengan akal dan ilmu pen-
getahuan. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
penyusun dapat menghadirkan buku ini dengan baik.

Modul ini sengaja kami hadirkan sebagai jawaban atas 
keterbatasan media pembelajaran kewirausahaan berbasis 
koperasi khususnya untuk para Santri dan lembaga usaha di 
pondok pesantren. Bidang ilmu kewirausahaan dirasa perlu 
memiliki media pengajaran berbasis Koperasi yang update 
dengan perkemkembangan ilmu pengetahuan kekinian. Hal itu 
untuk mengimbangi keingintahuan para Santri terhadap ilmu 
kewirausahaan baik yang bersifat teori maupun praktek.

Seiring dengan itu pula keberadaan beberapa lembaga 
pendidikan pesantren sudah semakin modern dan terbuka. 
Sehingga banyak pesantren yang mengakomodir keinginan para 
Santri untuk tidak hanya belajar ilmu agama tetapi juga ilmu 
kewirausahaan.

Hadirnya Modul ini diharapkan dapat menjadi pemicu 
terciptanya kebiasaan baru bagi para Santri, Pesantren dan Pengajar 
di Pondok Pesantren untuk mendalami ilmu kewirausahaan 
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berbasis Koperasi. Materi yang tertuang dalam buku ini terdiri dari 
materi Pesantrenpreneurship, koperasi pondok pesantren, berpikir 
kreatif dan inovatif, bisnis model canvas, dan dasar akuntani untuk 
umkm. Modul ini kami sajikan dalam bahasa yang santai, lugas 
disertai gambar-gambar fitur yang mendukung.

Pada kesempatan ini penyusun sampaikan ungkapan rasa 
terima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi 
Jawa Timur, Kepala UPT Balatkop Provinsi Jawa Timur dan Rektor 
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan  berbagai pihak yang 
telah memberi motivasi sehingga Modul ini dapat terselesaikan 
dengan baik.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan buku ini masih 
jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun yang 
bersifat objektif ilmiah dari mana pun datangnya sangat kami 
harapkan demi kesempurnaan buku ini. Harapan kami mudah-
mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surabaya,    November 2019 
Penyusun
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SAMBUTAN KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, melalui berbagai proses 
bersama tim penyusun Modul Pesantrenpreneurship Berbasis Ko-
perasi bagi para Santri telah diselesaikan dengan baik. Hal ini ten-
tu sangat mendukung peran pemerintah dalam peningkatan kual-
itas sumber daya manusia, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
mencetak lulusan Pesantren yang berjiwa wirusaha dan sebagai 
pencipta kerja.

Dengan tersusunnya modul Pesantrenpreneurship Berba-
sis Koperasi ini diharapkan menjadi investasi Pendidikan bagi pe-
menuhan pengetahuan para Santri di Pondok Pesantren tentang 
berwirausaha dan memotivasi kreatifitas sebagai wirausaha baru 
yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat lokal, nasional mau-
pun internasional.

Modul Pesantrenpreneurship Berbasis Koperasi ini dapat di-
gunakan sebagai pedoman bagi para ustadz/ustadzah yang men-
gajar kewirausahaan di Pondok Pesantren guna meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan di bidang kewirausahaan. Sehingga 
pada kelanjutannya melalui modul ini, para ustadz dan ustadzah 
pengajar kewirausahaan di Pondok Pesantren dapat mengajarkan 
kewirausahaan kepada para Santri dengan lebih baik.
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Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih 
kepada para penyusun, khususnya tim OPOP Training Center Unusa 
sehingga Modul ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya 
ini menjadi bagian amal ibadah kita dan menjadi salah satu amal 
jariyah kita semua disisi Allah SWT. Amin.

Sidoarjo,    November 2019
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur

Dr. Mas Purnomo Hadi,  MM
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SAMBUTAN REKTOR 
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, segala puji kita panjatkan kehad-
irat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat Nya serta Sholawat serta 
Salam kita sampaikan kehadirat Rasulullah Muhammad Saw beserta 
seluruh keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Saya benar-benar bersyukur dan senang sekaligus bang-
ga atas terbitnya Modul Pesantrenpreneurship Berbasis Kopera-
si ini. Sepertinya para Santri sudah haus dengan hadirnya Modul 
semacam ini. Disaat gelora berwirausaha sudah terjadi hampir di 
seluruh penjuru Pondok Pesantren di Indonesia khususnya Jawa 
Timur, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bekerjasama 
dengan OPOP Training Center Unusa mampu menghadirkan Mod-
ul ini. Tentu sebuah prestasi yang wajib diapresiasi. Untuk itu saya 
ucapkan Selamat dan Sukses atas terbitnya Modul Pesantrenpre-
neurship Berbasis Koperasi.

Para pembaca yang budiman, pondok pesantren di era se-
karang ini tidak hanya fungsinya sebagai lembaga  dakwah, lem-
baga pendidikan dan pengkaderan  ulama yang mengemuka, akan 
tetapi fungsi pesantren  sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, 
dan  pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, sebagaimana telah 
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terbukti dalam sejarah, juga perlu dihidup-hidupkan kembali dan 
terus digelorakan.  Untuk itu, ikhtiar dalam memberi bekal yang 
cukup bagi para Santri di bidang kewirausahaan perlu dilakukan. 
Santri dididik memiliki jiwa entrepreneurship yang islami dan rah-
matan lil alamin. Hal ini senada dengan apa yang Unusa ikhtiarkan 
selama ini. Sejak berdiri, Unusa sudah memasukkan entrepreneur-
ship yang islami dalam Visi Universitas. Sebagai wujud konkrit atas 
Visi tersebut, Unusa mendirikan wadah bagi para civitas akademi-
ka dengan nama EnPlus (entrepreneurship Plus), dimana Plus yang 
dimaksud adalah Entrepreneur yang berlandaskan nilai-nilai isla-
mi dan rahmatan lil alamin. 

OPOP (One Pesantren One Product) yang digagas Gubernur 
Jawa Timur menjadi bagian yang erat dengan Unusa. Hal ini karena 
memang Unusa selama ini fokus pada gerakan pemberdayaan Pondok 
Pesantren, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. 

Akhirnya, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima 
kasih kepada para penyusun, khususnya tim OPOP Training Center 
Unusa serta kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa 
Timur yang sudah memberikan kesempatan   sehingga Modul ini 
dapat terselesaikan dengan  baik. Insyaallah semua ikhtiar ini 
bernilai ibadah disisi Allah SWT. Amin.

Surabaya,    November 2019

Rektor UNUSA

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng.
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“Kewirausahaan adalah semangat, sikap 
perilaku dan kemampuan seseorang 

dalam menangani usaha dan atau 
kegiatan  yang mengarah pada upaya 
mencari, menciptakan, menerapkan 

cara kerja, teknologi dan produk baru 
dengan meningkatkan efisiensi dalam 
rangka memberikan pelayanan yang 

baik dan atau memperoleh keuntungan 
yang lebih besar.

“
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BAB I
PESANTRENPRENEURSHIP

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
1. Mampu menjelaskan definisi Pesantren.
2. Mampu menjelaskan dan memahami enterpreneurship.
3. Mampu menjelaskan makna dari Pesantrenpreneurship.
4. Mampu menjelaskan motivasi untuk menjadi entrepreur.

A. Pesantren
Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata 

”santri” yang mendapat imbuhan awalan ”pe” dan akhiran 
”an” yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah 
tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap 
sebagai gabungan dari kata ”santri” (manusia baik) dengan 
suku kata ”tra” (suka menolong) sehingga kata pesantren 
dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik 
(Zarkasy, 1998). 

S a n t r i  berdasarkan peninjauan tindak 
langkahnya adalah “Orang yang berpegang te guh de ngan 
Al-Qur’an dan mengikuti sunnah Rasul SAW serta teguh 
pendirian.” Ini adalah arti dengan bersandar pada sejarah 
dan kenyataan. Santri secara umum adalah sebutan bagi 
seseorang yang mengikuti pendidikan Ilmu Agama Islam di 
suatu tempat yang dinamakan Pesantren, biasanya menetap 
di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut 
bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sansekerta, shastri 
yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang 

 (السنتري)
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berarti kitab suci, agama dan pengetahuan. Ada pula yang 
mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti para 
pembantu begawan atau resi, seorang cantrik diberi upah 
berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. 
Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdi di 
Pondok Pesantren, sebagai konsekuensinya ketua Pondok 
Pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut. ( 
Ebta Setiawan, 2010-2013, Kbbi, Offline, Versi 1.5.1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren definisi Pondok 
Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah 
Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh 

perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat 
Islam, dan/atau masyarakat yang 

menanamkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak 
mulia memegang teguh ajaran Islam 
rahmatan lil’alamin yang tercermin 

dari sikap rendah hati, toleran, 
keseimbangan, moderat, 
dan nilai luhur bangsa 
Indonesia lainnya melalui 
pendidikan, dakwah 
Islam, keteladanan, dan 
pemberdayaan masyarakat 
dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik 

Indonesia.
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Dalam menjalani 
bisnis era disrupsi 
dibutuhkan 
kesiapan  mental 
dan karakter 
yang kuat.

B. Entrepreneurship          
K e w i r a u s a h a a n 

(Entre preneurship) berasal 
dari kata “wirausaha” 
dimana terdapat awalan 
“ke” dan akhiran “an” yang 
bersifat membuat kata 
benda wirausaha mem pu-
nyai pengertian yang abs-
trak, yaitu hal-hal yang 
bersangkutan dengan wirausaha. Lebih lanjut apabila 
“wira” diartikan sebagai berani dan usaha diartikan 
sebagai kegiatan bisnis yang komersial maupun non bisnis 
maka kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal – hal 
yang bersangkutan dengan keberanian seseorang untuk 
melaksanakan sesuatu kegiatan bisnis/ non bisnis secara 
mandiri.

Berdasarkan pada Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang 
Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan 
Kewirausahaan disebutkan bahwa “Kewirausahaan adalah 
semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam 
menangani usaha dan atau kegiatan  yang mengarah pada 
upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 
teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi 
dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan atau 
memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Namun dalam menjalani bisnis yang penuh dengan 
tantangan dan rintangan bisnis di era disrupsi yang sangat 
ketat dan sulit diprediksi sangat dibutuhkan kesiapan  
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mental dan karakter yang kuat, pengembangan kreativitas 
dan inovasi, berani mengambil risiko terutama untuk 
perusahaan rintisan (startup). Selain itu juga harus mau 
berinteraksi dan bersaing. Tidak sedikit wirausaha yang 
bahkan harus gulung tikar karena mereka tidak memiliki 
mental dan karakter berwirausaha yang mumpuni. 

Seorang wirausaha harus memiliki karakter 
tersendiri dan mempunyai mental baja dalam menghadapi 
segala macam rintangan yang mungkin akan menghambat 
laju-nya perkembangan usaha yang sedang digelutinya. 
Karakter apa sajakah  yang wajib dimiliki setiap wirausaha?:

1) Ketekunan
2) Kreatif dan Inovatif
3) Tidak Gentar Menghadapi Resiko
4) Mempunyai talenta atau keterampilan yang khusus
5) Kemampuan Berpikir Strategis

 Manfaat menjadi seorang wirausaha (entrepreneur) 
adalah:

1) Memberi peluang dan kebebasan untuk 
mengendalikan nasib sendiri.

2) Memberi peluang melakukan perubahan.
3) Memberi peluang untuk mencapai potensi diri 

sepenuhnya.
4) Memiliki peluang untuk meraih minat atau hobinya 

sendiri.
5) Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam 

masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas 
usahanya.
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ENTREPRENEURSHIP

6) Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang 
disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam 
mengerjakannya.

Imbalan menjadi seorang wirausaha (entrepreneur) 
adalah:

1) Laba
Dapat menentukan beberapa yang dikehendaki, 
keuntungan yang diterima, dan dibayarkan 
kepada pihak lain atau pegawainya

2) Kebebasan
Bebas mengatur waktu, bebas dari supervisi, 
bebas aturan main yang menekan/intervensi, 
bebas dari aturan budaya organisasi/
perusahaan

3) Impian Personal
Bebas mencapai standar hidup yang diharapkan, 
lepas dari rutinitas kerja yang membosankan, 
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karena harus mengikuti visi, misi, impian orang 
lain. Imbalan untuk menentukan nasib/visi, 
misi dan impiannya sendiri

4) Kemandirian
Memiliki rasa bangga, karena dapat mandiri 
dalam segala hal, seperti permodalan, mandiri 
dalam pengelolaan/manajemen, mandiri dalam 
pengawasan, serta menjadi manajer terhadap 
dirinya sendiri

Sekalipun menarik, namun pilihan untuk berwirausaha 
juga memiliki tantangan. Zimmerer dan Scarborough (2014) 
tantangan dalam berwirausaha terdiri dari:

1) Pendapatan yang tidak menentu. Baik pada tahap 
awal maupun tahap pertumbuhan, dalam bisnis tidak 
ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan 
yang ajeg, artinya sewaktu-waktu bisa rugi dan 
sewaktu-waktu bisa untung. Kondisi yang tidak 
menentu dapat menyebabkan seseorang mundur dari 
kegiatan berwirausaha.

2) Kerugian akibat hilangnya modal investasi. 
Kegagalan investasi mengakibatkan seseorang 
mundur dari kegiatan berwirausaha.

3) Perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha 
biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, 
pengolahan, penjualan dan pembukuan. Waktu yang 
lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha 
mengakibatkan wirausaha mengundurkan diri. Hal 
tersebut disebabkan kurang terbiasanya wirausaha 
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menghadapi tantangan.
4) Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun 

usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tidak 
segera meningkat, akan mengakibatkan seseorang 
mundur dari kegiatan berwirausaha.

Dikutip dari Agustina (2019), ruang lingkup 
wirausaha untuk dapat mengaktualisasi 
dirinya melalui aktivitas kewirausahaan 
terdiri dari berbagai bidang, yakni :

a. Bidang ekonomi 
kreatif  meliputi bidang 
aplikasi dan game developer, 
arsitektur, desain interior, 
desain komunikasi visual, desain 
produk, fashion, film animasi dan 
video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, 
periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi 
dan radio.

b. Bidang pemberi jasa meliputi sebagai perantara, 
wirausaha salon atau spa, pemberi kredit atau 
perbankan, wirausaha jasa angkutan, wirausaha 
jasa perjalanan ibadah dan  pariwisata, wirausaha 
asuransi, dan lain sebagainya

c. Bidang perdagangan: pedagang besar, pedagang 
menengah, dan pedagang kecil.

d. Bidang agraris : pertanian (tanaman berumur 
pendek dan berumur panjang), perkebunan, dan 
kehutanan.
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e. Bidang perikanan : pemeliharaan ikan, penetasan 
ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan.

C. Pesantrenpreneurship
Pesantrenpreneurship  berasal dari kata “Pesantren” dan  

“entrepreneur”. Pesantren secara umum adalah sebutan bagi 
tempat pendidikan  agama Islam, biasanya selain pemondokan 
(tempat bermukin), Pesantren juga memiliki Kiai, santri, dan 
kitab kuning. Entrepreneur atau wirausaha adalah kegiatan atau 
orang yang beraktivitas mandiri dengan memiliki ciri sebagai 
seseorang yang jeli  melihat peluang produk baru dengan 
kreativitas yang dimiliki serta  berperilaku inovatif untuk 
mengembangkan kelangsungan bisnisnya. Sehingga apabila 
kedua istilah tersebut digabungkan menjadi Pesantrenpreneur 
kurang lebih artinya adalah institusi/lembaga pondok pesantren 
yang mampu berwirausaha dengan produk-produk baru dan 
inovatif.

Dalam melakukan kegiatan wirausaha tentunya 
kita memerlukan sebuah fondasi supaya apa yang kita 
lakukan tersebut kuat, menurut Fauzia (2018) fondasi dalam 
berwirausaha itu ada tiga, diantaranya adalah:
1. Tauhid dalam Wirausaha

Tauhid adalah suatu konsep tentang keesaan Allah, yaitu 
konsep dalam akidah Islam yang berarti Allah adalah satu. 
Jadi ketika melakukan kegiatan wirausaha sesuatunya 
diniatkan hanya untuk beribadah kepada Allah.

2. Syariah dalam Wirausaha
Syariah wirausahawan haruslah mengetahui syariah, atau 
hukum-hukum yang terkait dengan fikih muamalat, yang 
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membahas tentang bagaimana model-model transaksi 
yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

3. Akhlak dalam Wirausaha
Akhlak adalah sifat yang sangat tampak di permukaan, 
akhlak merupakan jamak dari kata khuluk, yang berarti 
perangai, tingkah laku dan juga tabiat.

D. Motivasi Entrepreneur
Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam 

(Ma‟arif, 2011). Seruan tersebut mempunyai maksud dan tujuan 
untuk mengubah masyarakat dari satu kondisi ke kondisi lain yang 
lebih baik dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, baik individu 
maupun kelompok. Pada sisi lain, Islam sangat menganjurkan 
umatnya untuk melakukan kewirausahaan (entrepreneur) (Ma‟arif, 
2011).

Berwirausaha merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup, 
karena seseorang diharuskan bekerja dengan tangannya sendiri, 
demi mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Rasulullah 
Saw telah menjelaskan bahwa jika seseorang menginginkan 
kesejahteraan dalam hidup, maka ia haruslah berwirausaha, karena 
Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah lewat jalan perdagangan. 
Bahan lebih dari itu, seorang pedagang yang jujur juga dijanjikan 
oleh Rasulullah saw. akan  berkumpul dengan para nabi, orang-
orang yang benar dan juga para syuhada.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumuah ayat 10:
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Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah 
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra’d ayat 11:

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 
mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka 
menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak 
mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 
mereka selain Dia.”

Di dalam konteks sejarah Islam, contoh mengenai 
entrepreneur, ada baiknya menyimak kisah seorang sahabat nabi, 
yaitu Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf berangkat 
hijrah dari Mekah ke Madinah, ia tidak membawa bekal sama 
sekali. Ketika tiba di Madinah, ia pernah ditawari sebidang kebun 
kurma dan sebagian harta oleh saudaranya kaum Anshar. Namun ia 
tidak menerima tawaran itu, namun justru minta ditunjukkan jalan 
menuju pasar (Fauzi, 2002). Realiatas sejarah ini sungguh menarik 
diperhatikan, Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari kail dari 
pada menerima ikan, sehingga dalam waktu yang tidak beberapa 
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lama ia pun berhasil menjadi seorang entrepreneur yang kaya raya. 
Menariknya lain, walaupun Abdurrahman bin Auf sangat kaya, 
namun ia juga sangat dermawan dan ia kerap berdakwah dengan 
ketulusan, siap mengorbankan jiwa, harta, dan tenaganya. Bahkan 
sewaktu perperangan terjadi, tidak sedikit unta yang ia sedekahkan 
untuk para pejuang. Abdurrahman bin Auf kerap menyediakan 
berbagai macam perlengkapan senjata dan bekal makanan untuk 
pasukan Islam. Sejak Abdurrahman bin Auf berwirausaha sehingga 
menjadi salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang kaya raya 
dan dermawan. Sungguh banyak hal yang menakjubkan yang 
ditunjukkan oleh sikap Abrurrahman bin Auf ini. Ia lebih memilih 
untuk memulai usaha dari nol dari pada menerima pemberian 
orang lain. Seorang businessman yang sukses seperti Abdurrahman 
bin Auf patut dijadikan teladan sepanjang zaman bagi orang-orang 
sekarang. Sikap yang harus ditiru oleh para wirausahawan muslim, 
yaitu: sikap berani untuk memulai usaha (Muliana,2017).

Dari pengantar tersebut dan mengikuti perkembangan 
zaman yang ada, saat ini terjadi suatu fenomena bahwa generasi 
milenial  cenderung untuk memilih berwirausaha daripada menjadi 
karyawan di perusahaan. Kondisi tersebut, dinilai berbeda dengan 
generasi sebelumnya, yang lebih memilih bekerja di perusahaan 
mapan dibandingkan wirausaha. Terdapat sejumlah alasan 
mengapa para generasi milenial  lebih memilih untuk berwirausaha 
daripada harus menjadi karyawan , yaitu : 

1) lebih bebas mengatur waktu, 
2) tidak terikat dengan berbagai macam peraturan, 
3) meningkatkan kreativitas, menyukai tantangan 
4) tidak ingin terpisahkan dari internet, hal tersebut terjadi 

karena internet dianggap banyak memberikan keuntungan 
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untuk belajar secara mandiri ,mengeksplorasi bisnis, 
memasarkan produk/jasanya hingga melakukan analisis 
pesaing

Sebagai generasi milenial, motivasi santri untuk berwirausaha 
tidaklah jauh berbeda, namun ada hal penting yang membedakan 
antara santripreneur dengan entrepreneur lain yaitu keinginan 
untuk meneladani Rasulullah SAW, yaitu menjadi pengusaha. 
Sehingga apabila dirinci motivasi santri menjadi entrepreneur 
adalah :  

● Meneladani Rasulullah, SAW, dimana Muhammad SAW 
adalah sosok entrepreneur sejati. 25 Tahun dari usia hidup 
Rasulullah dijalani dengan berprofesi sebagai pengusaha 
sukses

● Ingin bermanfaat bagi orang lain
● Keinginan untuk mandiri, Tidak terikat dengan berbagai 

macam peraturan, lebih bebas mengatur waktu. 
● Meningkatkan kreativitas, menyukai tantangan 
● Tidak ingin terpisahkan dari internet, hal tersebut terjadi 

karena internet dianggap banyak memberikan keuntungan 
untuk belajar secara mandiri ,mengeksplorasi bisnis, 
memasarkan produk/jasanya hingga melakukan analisis 
pesaing

Selain itu terdapat motivasi yang datangnya dari luar diri santri 
atau motivasi eksternal, yaitu : persaingan pasar bebas Asean 
(MEA), bonus demografi dan keterbatasan kesempatan kerja.

Persaingan pasar bebas Asean (MEA), dengan terbentuknya 
kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang 
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dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau 
ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia dan sembilan anggota 
ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang 
ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat 
penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan 
kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan 
positif dengan siap sebagai pemain dan ikut bersaing dibandingkan 
diam saja sebagai penonton atau pembeli.

Bonus demografi, pada tahun 2020 - 2030, Indonesia 
diprediksi mengalami puncak masa bonus demografi, yakni 
penduduk usia produktif mencapai 64 persen dari total jumlah 
penduduk sebesar 297 juta jiwa. Adanya bonus demografi 
menyebabkan suatu negara akan banyak sekali memiliki sumber 
daya manusia usia produktif yang dapat membantu perekonomian 
negara. Akan tetapi, di lain pihak, apabila Bonus Demografi  tidak 
dikelola dengan baik akan menyebabkan banyak pengangguran 
sehingga justru memperburuk perekonomian negara. Oleh karena 
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itu, perlu dipersiapkan santripreneur - santripreneur  yang tak 
hanya menyerap tenaga kerja namun juga siap menghadapi era 
revolusi industri 4.0.

Keterbatasan kesempatan kerja, berkembangnya revolusi 
industri 4.0 berdampak pada berkurangnya tenaga kerja manusia 
dan tergantikan dengan robot dan dikendalikan internet. Agar 
tidak menjadi korban modernisasi dan industrialisasi maka sudah 
selayaknya santripreneur mengambil bagian sebagai perencana dan 
perancang industri melalui berbagai macam kemudahan teknologi. 
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BAB II
KOPERASI PONDOK PESANTREN 

(KOPPONTREN)

Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat:
1. Menjelaskan sejarah Koperasi Syariah di Indonesia
2. Menjelaskan pengertian koppontren
3. Menyebutkan landasan hukum koppontren
4. Menjelaskan fungsi, peran, dan prinsip koppontren
5. Menjelaskan keanggotaan koppontren
6. Mngidentifikasi perangkat organisasi koppontren
7. Mengidentifikasi sumber permodalan koppontren
8. Menjelaskan RK RAPB koppontren
9. Menjelaskan laporan keuangan koppontren

A. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Sejarah mencatat, Nahdlatut Tujjar  didirikan oleh 45 
saudagar santri yang  digawangi oleh KH. Wahab Chasbullah  
dan KH. Hasyim Asy’ari sebagai wujud  perjuangan 
pemberdayaan ekonomi  umat. Rasa empati akan kondisi  
sesama anak bangsa, mengantarkan  refleksi religiositas 
dari Mbah Wahab  agar para ulama bergerak bersama  
mengentaskan umat dari kemiskinan.

Dengan membentuk syirkah inan, mbah Wahab ingin 
menggulirkan  ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat 
yang bertujuan  mengantarkan umat pada kesejahteraan. 
Syirkah inan juga menjadi  seruan agar umat tidak 
berpangku tangan dalam satu kondisi  kepasrahan yang 
tidak akan mengantarkan pada perubahan apapun.
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KH. Wahab Chasbullah

Pada tahun 1918, KH. Hasyim Asy’ari mengeluarkan 
maklumat yang berbunyi “wahai pemuda putra bangsa yang 
cerdas pandai, dan para ustadz yang mulia, mengapa kalian 
tidak mendirikan saja suatu badan yang beroperasi, dimana 
setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom.”

KH. Hasyim Asy‘ari
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Hal ini menunjukkan bahwa semangat bersatu dalam 
sebuah kerjasama di sektor ekonomi sudah menjadi hujjah 
para ulama pejuang Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya, gerakan ekonomi 
Islam mulai terangkat pada era 1980-an, ditandai dengan 
pendirian Baitut Tamwil Teknosa di Bandung, dan Baitut 
Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Berdirinya BMT ini ternyat 
mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan 
bawah, khususnya para pengusaha mikro. Kendati 
awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat 
berlandaskan syariah, namun BMT memiliki system kerja 
layaknya sebuah Bank.

Sejak itu, perkembangan BMT kian pesat, terutama 
setelah sejumlah Lembaga Pengembangan Swadaya 
Masyarakat (LPSM) ikut mendorong eksistensi KSM BMT. 
Semua LPSM tersebut turut membantu mengembangkan 
sistem perekonomian Indonesia melalui perannya dengan 
cara memfasilitasi penyaluran bantuan dana pembiayaan 
dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan 
satu-satu nya Bank Umum Syariah (BUS) pada saat itu.

Selanjutnya, pada tahun 1994 berdiri sebuah 
Forum Komunikasi (Forkom) BMT Se-Jaboetabek  yang 
beranggotakan BMT-BMT di Jakarta. Salah satu usaha 
Forkom BMT adalah mencari solusi paying hukum bagi 
BMT. Maka, tercetuslah ide pendirian BMT dengan Badan 
Hukum Koperasi Syariah. Hal ini juga sesuai dengan harapan 
Departemen Koperasi pada waktu itu agar seluruh BMT 
berbadan hukum Koperasi. Sejak saat itu, sebagian besar 
BMT yang ada mulai membuat Badan Hukum Koperasi.
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Pada tahun 1995, gaung BMT semakin meluas setelah 
Presiden Soeharto berkenan mencanangkan Gerakan Balai 
Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi 
kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para 
usaha kecil. Kemudian pada tahun 1998 berdirilah Koperasi 
Syariah Indonesia (Kosindo) yang merupakan Koperasi 
Sekunder pertama di Indonesia dengan Keputusan Menteri 
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 028/BH/M.I/XI/1998. Kosindo diketuai 
oleh Dr. H. Ahmat Hatta, M.A. beranggotakan BMT-BMT se-
Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung.

BMT yang didirikan fokus pada sektor keuangan, 
dalam hal penghimpunan dana dan penyalurannya. 
Sehingga hal inilah yang menginisiasi Kementrian Koperasi 
mengeluarkan peraturan terkait Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah (KJKS) melalui Keputusan Menteri Koperasi No. 
91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

B. Pengertian Koppontren
Sebelum membahas Koppontren, terlebih dulu 

kita bahas tentang “Syirkah”. Syirkah berasal dari kata 
syarika (fi’il madhi) secara bahasa bermakna ikhtilath 
atau penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa 
dibedakan lagi antara satu bagian dengan lainnya.

Syirkah secara Syariah merupakan suatu akad antara 
dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu 
usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum Syirkah 
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adalah Ja’iz (boleh) berdasarkan dalil hadist Nabi Muhammad 
SAW berupa taqrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. 
Nabi Muhammad SAW, bersabda, sebagaimana dituturkan Abu 
Hurairah RA: “Allah SWT berfirman; “Aku adalah pihak ketiga 
dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak 
mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, 
aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan 
ad-Daruquthni).

Syirkah mempunyai rukun yang meliputi:
(1) Akad (Ijab dan Kabul), 
(2) Dua pihak yang berakad (‘Aqidain), syaratnya harus memiliki 

kecakapan (ahliyyah) dalam melakukan tasharruf, dan 
(3) objek akad (mahal), disebut juga ma’qud alaihi yang 

mencakup pekerjaan dan modal. 

Adapun syarat sah akad ada 2 yaitu; 
(1) Objek akadnya berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengelolaan 

harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli. 
(2) Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan 

syirkah menjadi hak bersama diantara para syarik (pihak 
yang bersyirkah).

Jenis syirkah ada lima, yaitu:
(1) Syirkah Inan, 
(2) Syirkah Abdan, 
(3) Syirkah Mudharabah, 
(4) Syirkah Wujuh, dan 
(5) Syirkah Mufawwadhah. 
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Di antara syirkah yang ada, Syirkah inan lah yang 
mempunyai persamaan dengan dengan konsep Koppontren. 
Syirkah inan merupakan kerjasama antara dua orang atau 
lebih yang masing-masing mengikutkan modal ke dalam 
syirkah dan sekaligus menjadi pengelolanya dimana syirkah 
ini dibangun dengan prinsip perwakilan dan kepercayaan. 
Masing-masing pihak yang menyerahkan modalnya kepada 
mitranya sekaligus memberikan kepercayaan serta izin 
untuk mengelolanya. Dengan kata lain, masing-masing 
syarik saling mewakilkan. Keuntungan yang diperoleh 
akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang nisbahnya bisa 
sama atau berbeda, namun kerugian akan ditanggung oleh 
kedua belah pihak berdasarkan proporsi modal. Hal ini 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ali R.A, “Pungutan itu 
bergantung pada kekayaan, sedangkan laba bergantung 
pada apa yang mereka sepakati bersama.”

Lalu apa yang dimaksud dengan Koppontren yang 
di dalam Islam sering dinilai mempunyai kesamaan 
dengan konsep syirkah di atas? Secara etimologis, 
pengertian koperasi pondok pesantren dibangun dari 
dua frasa “koperasi” dan “pondok pesantren”. Pengertian 
koperasi sendiri muncul dari banyak ahli dan organisasi 
internasional. Sedangkan pengertian pondok pesantren 
pun juga didefinisikan oleh beberapa akademisi. 

Definisi koperasi seringkali dikaitkan dengan latar 
belakang munculnya gerakan koperasi di negara-negara barat. 
Gerakan koperasi di Inggris muncul sebagai dampak revolusi 
industri, di Perancis sebagai dampak revolusi sosial, dan di 
Jerman muncul sebagai dampak kemiskinan masyarakat. 
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Di Indonesia, para tokoh 
koperasi juga mengungkapkan 
definisinya tentang koperasi. 
Bapak Koperasi Indonesia, M. 
Hatta menjelaskan Koperasi 
adalah usaha bersama 
untuk memperbaiki nasib 
penghidupan ekonomi 
berdasarkan tolong-menolong 
dimana semangat tolong 
menolong tersebut didorong 
oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan 
prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang. 
Definisi lainnya dari Bapak Margono Djojohadikoesoemo, 
yang mengatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan 
manusia seorang-seorang yang dengan Sukanya sendiri 
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. 
Berikutnya, ada Prof. R.S. Soeriatatmadja yang menjelaskan 
bahwa koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang 
yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan 
tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela 
masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan Bersama yang 
bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.    

“Koperasi menurut undang-
undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan 
usaha beranggotakan orang-orang 
atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan 

M. Hatta
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prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasar azas kekeluargaan.”

Istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai 
tempat pendidikan keislaman - dimana kata pondok di 
dalamnya - mengarah pada kamar, gubuk, ruang kecil 
yang secara bahasa Indonesia dipakai untuk menekankan 
kesederhanaan. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), pondok pesantren diartikan sebagai 
asrama, tempat santri atau murid-murid belajar mengaji 
dan sebagainya. 

Pengertian Pondok Pesantren menurut undang-
undang No. 18 Tahun 2019 adalah lembaga yang berbasis 
masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, 
organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang 
menanamkam keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh 
ajaran Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap 
rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai 
luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah 
Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Koppontren tidak semata diperoleh 
dengan memadukan pengertian koperasi dan pondok 
pesantren. Pengertian Koppontren semakin jelas setelah 
mengaitkannya dengan jenis-jenis koperasi yang dijelaskan 
dalam penjelasan pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992. 
Penjelasan pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut.
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“Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah 
kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi 
anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, 
Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, 
dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan 
fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan 
dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.”

Dalam penjelasan itu disebutkan jika khusus 
koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti 
pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, 
bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri. 

Berdasarkan uraian tentang pengertian koperasi, 
pondok pesantren, dan jenis koperasi pada akhirnya 
diperoleh pengertian Koppontren secara utuh. 

“Koppontren  adalah koperasi yang beranggotakan 
orang-orang dalam lingkungan pondok pesantren atau 
badan hukum Koppontren yang menjalankan kegiatan 
usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan 
berazaskan kekeluargaan.”

 Danty (2016) menjelaskan definisi Koppontren  
sebagai Lembaga ekonomi yang ada di lingkungan pondok 
pesantren dan menjadi media untuk melakukan praktik 
kerja. Koppontren merupakan praktik syirkah inan 
yang secara hukum dibolehkan di dalam agama Islam. 
Koppontren menekankan pentingnya kerjasama dan 
tolong menolong (ta’awun), persaudaraan (ukhuwah) dan 
pandangan hidup demokrasi (musyawarah). 
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Lebih lanjut definisi Kopontren disampaikan oleh 
Ghofirin (2019) bahwa Koperasi Pondok Pesantren 
adalah  koperasi yang didirikan di  lingkungan pondok  
pesantren yang bertujuan menunjang seluruh kebutuhan  
warga pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya 
dengan berlandaskan prinsip syariah dan berazazkan 
kekeluargaan.

GAMBAR: Pelayanan di swalayan milik Koppontren.

Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong 
sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al 
Maidah ayat 2: 
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”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran”.

C. Landasan Hukum Koppontren
Landasan hukum Koppontren diatur dalam pasal 2 

UU No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi:

“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari pasal tersebut, landasan koperasi 
diintepretasikan ada 3, yaitu landasan idiil, landasan 
struktural, dan landasan mental. 

Selain 3 landasan di atas, ada juga yang menambahkan 
landasan operasional sebagai landasan koperasi. Hal ini 
jika dilihat dari keberadaan UU No. 25 Tahun 1992 yang 
mengatur keseluruhan kehidupan koperasi di Indonesia. 
Keberadaan undang-undang ini memberi pedoman kepada 
setiap koperasi agar bertindak atau beroperasi sesuai 
ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. 
Selain itu, pasal 6 dan 7 pada UU No. 25 Tahun 1992 
menyiratkan bahwa untuk dapat beroperasional, sebuah 
koperasi harus memiliki anggaran dasar. 

Ghofirin (2019) menjelaskan keempat landasan 
koperasi sebagai berikut.
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1) Landasan pokok berupa Pancasila. Pancasila menjadi 
pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia yang di 
dalamnya mengandung jiwa dan semangat bangsa Indonesia 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan 
nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia 
dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk kehidupan 
berkoperasi.

2) Landasan struktural dan gerak berupa Undang-undang 
Dasar 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menggariskan bahwa 
perekonomian yang disusun di Indonesia berupa perekonomian 
“usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bentuk 
badan usaha yang sesuai dengan ayat (1) pasal 33 UUD 1945 
itu adalah koperasi. 

3) Landasan mental koperasi berupa kesetiakawanan dan 
kesadaran pribadi. Sifat inilah yang harus senantiasa ada dalam 
aktivitas koperasi. Setiap anggota koperasi harus memiliki rasa 
kesetiakawanan dengan anggota koperasi yang lain.
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4) Landasan operasional. Landasan operasional merupakan 
tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, 
pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi 
dalam melakukan tugas masing-masing di koperasi. Landasan 
operasional koperasi berupa undang-undang dan peraturan-
peraturan yang disepakati secara bersama. Landasan 
operasional koperasi di Indonesia meliputi 1) UU No. 25 tahun 
1992 tentang Pokok-pokok perkoperasian dan 2) Anggaran 
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

Pemerintah terus melakukan upaya penguatan 
koperasi syariah. Pada tahun 2004 menteri Koperasi 
mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Standar 
Operasional Proseur (SOP) serta Standar Operasional 
Manajemen (SOM). Kemudian secara berturut-turut 
dikeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah sebagai berikut:
1. Permenkop No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang 

Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah. 

2. Permenkop No. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang 
Pedoman Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa 
Keuangan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan 
Syariah.

3. Permenkop No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Disempurnakan 
dengan Permenkop No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
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dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
4. Permenkop No. 14/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang 

Pedoman Akuntansi  Usaha Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 07/Per/
Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan 
KSPPS dan USPPS.

6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan No. 09/Per/
Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan 
Usaha KSPPS dan USPPS.

7. Permenkop No. 11/Per/M.KUKM/2018 tentang 
Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

D. Fungsi, Peran, dan Prinsip Koppontren

Keberadaan Koppontren dinilai dapat menjadi 
sarana pendidikan ekonomi dan sosial santri. Keberadaan 
Koppontren juga dinilai dapat berfungsi sosial, yaitu 
pemberdayaan ekonomi santri. Artinya, selama ini 
keberadaan Koppontren dapat menggabungkan fungsi 
pondok pesantren sebagai sarana pendidikan sekaligus 
sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial santri dan 
masyarakat.  

Sebagai Koperasi, Koppontren mempunyai fungsi dan 
peran sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 
1992. Fungsi dan peran Koperasi adalah: 
a. membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 
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masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka; 

 b. berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat; 

 c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional; dan  

 d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi. 

 Koppontren dalam menjalankan peran dan fungsinya 
berpegang pada prinsip-prinsip Koperasi. Secara umum, 
prinsip Koppontren mengacu pada pasal 5 ayat (1) dan (2), 
UU No. 25 Tahun 1992. Prinsip-prinsip koperasi dalam UU 
No. 25 Tahun berlaku umum 
untuk semua koperasi di 
Indonesia, salah satunya 
Koppontren. Berbagai studi 
empiris juga menjelaskan 
bahwa koperasi pondok 
pesantren berprinsip sama 
dengan yang ada di Pasal 
5 (1) dan (2), UU No. 25 
Tahun 1992 (Marsudi dkk, 
2011; Hikmawati, 2017; Sidqoh, 2018). 

Prinsip koperasi di Indoonesia tersurat dalam UU 
No. 25 Tahun 1992. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa 
ada 5 prinsip koperasi. Kelima prinsip itu terdiri dari: 1) 
keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; 2) pengelolaan 
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dilaksanakan secara demokratis; 3) pembagian sisa hasil 
usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing anggota; 4) pemberian balas 
jasa yang terbatas terhadap modal; dan 5) kemandirian. 
Selanjutnya, pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam 
mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan 
pula prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja sama 
antar koperasi.

Hal ini karena Koppontren sendiri merupakan 
bagian dari koperasi di Indonesia. Namun, dalam 
pengimplementasian prinsip-prinsip tersebut, Koppontren 
tentu mempunyai karakteristik tersendiri. Berikut ini 
intepretasi prinsip-prinsip koperasi pada Koppontren. 

1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
Sebagaimana penjelasan UU No. 25 Tahun 1992, sifat 
kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung 
makan bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh 
dipaksakan oleh siapapun dan dapat mengundurkan 
diri sesuai syarat yang ditentukan dalam Anggaran 
Dasar Koperasi. Oleh sebab itu, Koppontren tidak bisa 
memaksa dengan mewajibkan seluruh masyarakat pondok 
pesantren/santri untuk mendaftarkan diri sebagai anggota 
Koppontren serta tidak dapat menghalang-halangi anggota 
untuk keluar dari Koppontren. Berikutnya, penjelasan UU 
tersebut juga menjelaskan yang dimaksud sifat terbuka, 
yaitu dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan 
atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Dengan demikian, 
Koppontren akan menerima anggota secara terbuka 
bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota tanpa 
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memandang tingkat sosial, ekonomi, politik, dan lain-
lain sehingga siapapun mempunyai hak yang sama untuk 
mendaftarkan diri sebagai anggota Koppontren. 
Prinsip ini merupakan perwujudan nilai-nilai Islam tentang 
persamaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk 
Allah S.W.T. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia 
mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah S.W.T. 

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi dalam pengelolaan koperasi berarti 
pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan 
keputusan para anggota. Para anggota menjadi pemegang 
dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 
Implementasi prinsip ini antara lain diwujudkan dengan 
pemilihan pengurus dan pengawas Koppontren secara 
demokratis, perencanaan program kerja Koppontren secara 
musyawarah, atau penyelenggaraan rapat anggota tahunan 
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untuk mendengarkan pertangungjawaban pengurus 
dan pengawas Koppontren. Ajaran Islam sendiri sangat 
menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai 
kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam 
mengusahakan sesuatu sebagaimana ada dalam QS. An-
Nisaa ayat 59 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah 
dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-nisaa; 59)

3) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding 
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan 
tidak hanya berdasarkan modal yang dimiliki seseorang 
dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 
usaha anggota terhadap Koperasi. Artinya, pembagian 
keuntungan Koppontren yang disebut dengan Sisa Hasil 
Usaha (SHU) didasarkan pada keaktifan/ partisipasi 
anggota pada Koppontren dimana partisipasi yang 
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dimaksud dapat beragam dan tidak hanya pada aktivitasnya 
menabung/ menaruh modal di Koppontren. Implementasi 
prinsip dalam pembagian SHU ini pada hakikatnya sama 
dengan ajaran Islam dalam QS. Al Zalzalah ayat 7-8:

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. 
Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.” 
(QS. Al-Zalzalah: 7-8)

4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk 
kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari 
keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal 
yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan 
tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang 
diberikan. Novadewi (2007) menyatakan bahwa prinsip ini 
menghindarkan Koppontren dari usaha-usaha eksploitatif, 
menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan 
kepentingan umum sehingga sesuai dengan nilai 
kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam. 
Keberadaan prinsip ini menghindarkan seorang anggota 
Koppontren menimbun modalnya di Koppontren. Islam 
menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang 
tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melaluilembaga-
lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang 
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mempunyai multiplier effectke arah terwujudnya keadilan 
sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. 
At Taubah ayat 34:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-
rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan 
jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) 
dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas 
dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, 
maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 
akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah: 34)

5) Kemandirian
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri 
sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang 
dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, 
keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam 
kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan 
yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani 
mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan 
kehendak untuk mengelola diri sendiri.



PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI :MODUL

35One Pesantren One Product (OPOP) Jatim   | 

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Jumu’ah, ayat 10:

Artinya: “010. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah: 10)

E. Keanggotaan Koppontren
Bagian ini akan menguraikan tentang “anggota” dan 

keanggotaan” Koppontren. Anggota dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (Online) diartikan sebagai orang (badan) 
yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan 
(perserikatan, dewan, panitia, dan sebagainya) sedangkan 
keanggotaan diartikan hal atau kedudukan sebagai anggota. 
Baik tentang anggota maupun keanggotaan koperasi telah 
diatur dalam pasal 17 sampai dengan 21 UU No. 25 Tahun 
1992. 

Pasal 18 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan tentang 
siapa yang dapat menjadi anggota koperasi.

1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi Primer adalah 
orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan 
hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 
Koperasi yang bersangkutan. Hal ini sebagai konsekuensi 
Koperasi sebagai badan hukum. Meskipun demikian, 
khusus bagi pelajar, siswa dan/atau yang dipersamakan 
dan dianggap belum mampu melakukan tindakan hukum 
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dapat membentuk Koperasi, tetapi Koperasi tersebut 
tidak disahkan sebagai badan hukum dan statusnya hanya 
Koperasi tercatat.

2) Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan 
dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya 
dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai 
anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi 

penduduk Indonesia bukan 
warga negara dapat menjadi 
anggota luar biasa dari suatu 
Koperasi sepanjang memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Lalu, siapa yang dapat 
menjadi anggota Koppontren 
berdasarkan ketentuan undang-
undang yang ada? Menurut 
UU No. 18 Tahun 2019 unsur 

pesantren terdiri dari kiai, santri, pondok/asrama, masjid/
mushola, dan kitab kuning atau dirasah Islamiyah.

 Berdasarkan Permen KUKM RI No. 09 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, 
Anggota Koppontren dapat dibagi menjadi tiga:

1) Anggota Penuh
Anggota Koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia 
yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki 
kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota 
lain.
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Oleh karena itu, yang termasuk anggota Koppontren 
adalah para santri dan alumni, kyai, dan ustadz yang ada 
di lingkungan pondok pesantren yang telah telah mampu 
melakukan tindakan hukum, yaitu berumur lebih dari 18 
tahun.

2) Calon Anggota
Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum 
koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit 
simpan pinjam yang telah menerima 
pelayanan dari koperasi, tetapi belum 
memenuhi semua persyaratan 
sebagai anggota koperasi yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi.
Status Calon Anggota hanya 
berlaku bagi koperasi yang 
menjalankan usaha simpan 
pinjam. 
Calon anggota seba gai-
mana dimaksud dalam 
jangka waktu 3 (tiga) 
bulan setelah melunasi 
Simpanan Pokok dan 
Simpanan Wajib men-
jadi anggota. Koperasi 
yang memiliki calon anggota 
wajib melakukan upaya untuk 
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mendorong menjadi anggota. 
Yang termasuk dalam kategori Calon Anggota Koppontren 
adalah para santri dan alumni, kyai, dan ustadz yang ada 
di lingkungan pondok pesantren yang telah telah mampu 
melakukan tindakan hukum, yaitu berumur lebih dari 18 
tahun.

3) Anggota Luar Biasa
Warga Negara Indonesia 
yang belum cakap melakukan 
tindakan hukum (dibawah umur) 
dan Warga Negara Asing yang 
ingin mendapat pelayanan dan 
menjadi anggota Koperasi dan 
tidak sepenuhnya memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga, dapat diterima sebagai 
Anggota Luar Biasa

Santri yang belum berumur 18 tahun tidak dapat menjadi 
Anggota Penuh Koppontren. Namun dapat menjadi Anggota 
Luar Biasa Koppontren.
Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan koperasi 
terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau 
di bawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota 
luar biasa tersebut menjadi kader koperasi yang memahami 
koperasinya dan hidup ekonomis.
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Seseorang yang telah berstatus anggota koperasi 
mempunyai hak dan kewajiban. Perbandingan kewajiban 
dan hak anggota disajikan oleh tabel berikut ini. 

Tabel 2.1 Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi
Kewajiban Hak

a) mematuhi Anggaran Dasar dan 
Anggaran Rumah Tangga serta 
keputusan yang telah disepakati 
dalam Rapat Anggota; 

b) berpartisipasi dalam kegiatan 
usaha yang diselenggarakan oleh 
Koperasi;

c) mengembangkan dan memelihara 
kebersamaan berdasar atas asas 
kekeluargaan. 

a) menghadiri, menyatakan pendapat, 
dan memberikan suara dalam Rapat 
Anggota; 

b) memilih dan/atau dipilih menjadi 
anggota Pengurus atau Pengawas; 

c) meminta diadakan Rapat Anggota 
menurut ketentuan dalam 
Anggaran Dasar; 

d) mengemukakan pendapat atau 
saran kepada Pengurus diluar Rapat 
Anggota baik diminta maupun tidak 
diminta; 

e) memanfaatkan Koperasi dan 
mendapat pelayanan yang sama 
antara sesama anggota; 

f) mendapatkan keterangan 
mengenai perkembangan Koperasi 
menurut ketentuan dalam 
Anggaran Dasar. 

 Sumber: Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

 
 Adapun dalam hal keanggotaan, beberapa yang diatur 

dalam undang-undang sebagai berikut. 
(1) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. 
(2) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan 

kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. 
(3) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah 

syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. 
(4) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan. 
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 F. Perangkat Organisasi Koppontren

Perangkat organisasi terdiri dari 3 unsur, yaitu:
1. rapat anggota, 
2. pengurus, dan 
3. pengawas. 

Dalam mengelola Koppontren, Pengurus dapat menunjuk 
pengelola yang cakap dan professional.

 

Gambar: Contoh Bagan Organisasi Koperasi Pondok Pesantren

1. RAPAT ANGGOTA
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan 

tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi, 
sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan 
akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Rapat Anggota wajib 
dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan 
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dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam 
melaksanakan tugasnya. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari 
Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.

Rapat Anggota berwenang: 
a. menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, 

manajemen dan usaha serta keuangan koperasi; 
b. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar; 
c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan 

Pengawas; 
d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan 

dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; 
e. meminta keterangan dan mengesahkan 

pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan 
tugasnya; 

f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung-
jawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya; 

g. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; 
h. memutuskan Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan 

Pembubaran koperasi;dan 
i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan 

dalam Anggaran Dasar.

2. KEPENGURUSAN KOPPONTREN

Pengurus Koppontren
Pengurus Koppontren adalah anggota koperasi yang 

diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus 
organisasi dan usaha koperasi. 
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Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam 
Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat 
Anggota. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota 
Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan 
Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, 
selanjutnya dapat dipilih kembali. Jumlah Pengurus Koperasi 
harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yaitu ketua, 
sekretaris, dan bendahara.

Pengurus bertugas: 
a. mengelola Koperasi dan usahanya; 
b. mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi 
termasuk penyelenggaraan pendidikan anggota; 

c. menyelenggarakan Rapat Anggota; 
d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris 

secara tertib;dan 
f. memelihara buku daftar anggota dan Pengurus. 

Pengurus berwenang: 
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 
b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru 

serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan 
dalam Anggaran Dasar;dan 

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan 
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya 
dan keputusan Rapat Anggota. Pengurus bertanggung 
jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi 
dan usahanya kepada Rapat Anggota.
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Pengawas Koppontren
Pengawas koppontren adalah anggota koppontren yang 

diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam 
Rapat Anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat 
Anggota.

Pengawas bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; dan 
b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. 

Pengawas berwenang: 
a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi; dan 
b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. 

Pengawas Syariah Koppontren
Dewan Pengawas 

Syariah adalah dewan 
yang dipilih oleh 
Koppontren berdasarkan 
keputusan rapat anggota 
dan beranggotakan alim 
ulama yang ahli dalam 
syariah yang menjalankan 
fungsi dan tugas sebagai 
pengawas syariah pada 
koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan 
tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan 
Dewan Syariah Nasional.
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Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 
orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI. Dewan 
pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasidan dapat 
diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling 
lama 2 (dua) tahun. 

Dewan pengawas syariah bertugas: 
a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan 

pengawas serta serta mengawasi kegiatan Koppontren 
agar sesuai dengan prinsip syariah; 

b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas 
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh 
Koppontren; 

c. mengawasi pengembangan produk baru ; 
d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang 

belum ada fatwanya;
e. melakukan review secara berkala terhadap produkproduk 

simpanan dan pembiayaan syariah.

3. PENGELOLA KOPPONTREN
Pengelola Koppontren adalah anggota Koppontren 

atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi 
wewenang untuk mengelola usaha 
koperasi atau Unit Usaha Koperasi.

Pengurus Koppontren dapat 
mengangkat Pengelola Koppontren 
dengan mengajukan rencana 
pengangkatan pada rapat anggota. 
Pengelola Koppontren diberi 
wewenang dan kuasa oleh pengurus 
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untuk mengelola usaha Koppontren. Pengelola Koppontren 
bertanggungjawab kepada pengurus. Pengelolaan 
usaha Koppontren oleh pengelola tidak mengurangi 
tanggungjawab pengurus. 

Hubungan kerja antara pengelola dengan pengurus 
Koppontren adalah hubungan kerja atas dasar perikatan 
yang memuat paling sedikit: 
a. jangka waktu perjanjian kerja; 
b. wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-

masing pihak;
c. penyelesaian perselisihan.

G. Permodalan Koppontren

Menurut ekonom klasik, modal diartikan sebagai 
produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. 
Selain itu, dalam ilmu ekonomi, modal merupakan salah 
satu faktor produksi, yaitu sumber daya yang digunakan 
untuk proses usaha produktif. Definisi lain yang hampir 
sama menyebutkan bahwa modal adalah sejumlah harga 
(uang/barang) yang digunakan untuk menjalankan usaha, 
modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan 
lain sebagainya.

Modal Koppontren berdasarkan sumbernya terdiri 
dari modal sendiri dan modal pinjaman. 

1) Modal sendiri, berasal dari:
a) simpanan pokok
b) simpanan wajib 
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c) dana cadangan 
d) hibah 

1) Modal pinjaman, berasal dari:
a) Anggota; 
b) Koppontren lainnya dan/atau anggotanya; 
c) bank dan lembaga keuangan lainnya; 
d) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; 
e) sumber lain yang sah. 

Beberapa istilah di 
dalam permodalan Koppontren 
antara lain simpanan pokok, 
simpanan wajib, simpanan 
sukarela, dana cadangan, dan 
hibah. 

Simpanan pokok, yaitu 
sejumlah uang yang wajib 
dibayarkan oleh anggota 
kepada Koppontren pada saat 
masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat 
diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota. Besarnya simpanan pokok antara anggota satu 
dengan yang lain sama.

Simpanan wajib, adalah sejumlah uang simpanan 
yang dibayarkan anggota kepada Koppontren dalam waktu 
dan kesempatan tertentu. Pembayaran simpanan wajib 
biasanya secara regular, misalnya per bulan. Besarnya 
simpanan wajib ini dapat berbeda antara anggota satu 
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dengan yang lainnya. Simpanan wajib tidak dapat diambil 
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Simpanan sukarela, yaitu sejumlah uang simpanan 
yang dibayarkan anggota kepada Koppontren di setiap saat. 
Besaran atau jumlah simpanan ini sesuai keinginan anggota. 
Waktu pembayaran simpanan sukarelapun tidak dibatasi. 
Anggota kapan pun bisa membayar simpanan sukarela ke 
Koppontren. Selain itu, simpanan suka rela dapat diambil 
sewaktu-waktu oleh anggota. 

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh 
dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk 
memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian 
Koperasi bila diperlukan. Tidak semua sisa hasil usaha/
laba/keuntungan koperasi pada tahun buku tertentu 
dibagikan kepada anggota, dan lain-lain. Namun, sebagian 
untuk memupuk/memperbanyak modal koperasi. Dalam 
sebuah perusahaan pada umumnya, dana cadangan 
ini seperti laba ditahan, yaitu sejumlah uang dari laba 
perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik modal 
tetapi diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. 

Hibah adalah sejumlah uang yang diterima koperasi 
dari pihak lain sebagai pemberian yang cuma-cuma dan 
bukan dikembalikan. Pihak lain yang dimaksud dapat 
dari anggota, pemerintah, mitra kerja, dan sejenisnya. 
Beberapa koperasi dapat menerima dana hibah ini seperti 
dari pemerintah atau dari program CSR (Corporate Social 
Responsibility).  Selain jenis-jenis permodalan di atas, 
koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal dalam 
bentuk modal penyertaan. 
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H. RK RAPB Koppontren
Agama Islam mengajarkan arti penting sebuah 

perencanaan. Surat Al Hasyr ayat 18 dan tauladan Nabi 
Muhammad S.A.W. saat membuat perjanjian hudaibiyah 
memberikan dasar pentingnya sebuah perencanaan. 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); 
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Hasyr : 18). 

Pentingnya perencanaan juga terlihat pada teladan 
Nabi Muhammad S.A.W. ketika membuat perjanjian 
Hudaibiyah. Awalnya, perjanjian tersebut terkesan 
Rasulullah Saw kalah dalam berdiplomasi dan terpaksa 
menyetujui beberapa hal yang berpihak kepada kafir 
Quraisy. Kesan tersebut ternyata terbukti sebaliknya 
setelah perjanjian tersebut disepakati. Disinilah terlihat 
kelihaian Rasulullah Saw dan pandangan beliau yang jauh 
ke depan dimana Rasulullah Saw mengutamakan kebaikan 
yang kekal dibandingkan kebaikan yang hanya bersifat 
sementara. Walaupun perjanjian itu amat berat sebelah, 
Rasulullah Saw menerimanya karena memberikan manfaat 
di masa depan saat umat Islam berhasil membuka kota 
Mekkah (fath al Makkah) pada tahun ke-8 Hijriyah (dua 
tahun setelah perjanjian Hudaibiyah).

Koppontren dapat dikatakan sebagai organisasi 
bisnis juga memerlukan perencanaan yang baik. Sebagai 
suatu organisasi, Koppontren mempunyai tujuan tertentu 
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yang akan akan dicapai. Secara umum, 
tujuan Koppontren telah diuraikan 
dalam fungsi dan peran di atas. 

Fungsi perencanaan yang 
penting bagi Koppontren berupa 
perencanaan Rencana Kerja (RK) dan 
Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja (RAPB). RK RAPB Koppontren 
merupakan apa saja kegiatan yang 

akan dilakukan Koppontren beserta anggaran untuk 
waktu satu tahun yang akan datang. Anggaran yang ada 
menggunakan perhitungan-perhitungan yang dinyatakan 
dengan uang. Idealnya, RK RAPB Koppontren dibuat 
sebelum 1 Januari tahun berikutnya Misalnya, dibuat di 
Bulan Oktober, November, atau Desember. 

Adanya RK dan RAPB ini memberikan manfaat bagi 
organisasi. Fungsi RAPB bagi Koppontren sebagai berikut.
a) Pedoman Kerja (mengukur kinerja)
b) Alat Pengkoordinasian Kerja
c) Alat Pengawasan

Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
penyusunan RK RAPB sebagai berikut. 
a) Laporan keuangan aktual tahun lalu
b) Rencana strategis 
c) Rencana kerja
d) Pola Kebijakan 
e) Standar Akuntansi 
f) Ketentuan-ketentuan terkait (AD, ART, peraturan 

pemerintah) Keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah      
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I. Laporan Keuangan Koppontren
Koppontren sesuai fungsinya merupakan sarana 

pendidikan sekaligus pemberdayaan (sosial dan 
ekonomi). Sebagai koperasi, Koppontren didorong untuk 
dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip 
keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat 
diakui, diterima dan dipercaya melalui penyajian laporan 
keuangan 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu 
proses pencatatan taransaksi-transaksi keuangan yang 
terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan 
keuangan Koppontren merupakan laporan yang menyajikan 
informasi tentang kondisi, kinerja dan perubahan posisi 
keuangan Koppontren, yang bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan strategis untuk pengembangan Koppontren. 

Terkait dengan Koppontren, laporan keuangannya 
didasarkan pada :
1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/KUKM/
IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi 
Sektor Riil,

2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/KUKM/
IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi 
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dan UKM di atas didasarkan pada:
1. Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum); 
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK-ETAP); 
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 

Syariah).

Laporan keuangan yang dibuat Koppontren 
berfungsi sebagai sumber informasi yang dapat 
mengkomunikasikan aktivitas perusahaan dengan pihak-
pihak yang berkepentingan. Untuk itu, laporan keuangan 
harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. 

Adapun karakteristik kualitatif yang dimaksud, 
diuraikan berikut ini.  
1) Dapat dipahami, artinya informasi yang ada dilaporkan 

dalam laporan keuangan harus mudah untuk segera 
dipahami oleh penggunanya, baik anggota, pengurus, 
pengawas, dan stake holder Koppontren. 

2) Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan 
harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna 
untuk pengambilan keputusan.

3) Materialitas, artinya penyajian informasi dalam laporan 
keuangan perlu dipandang bahwa setiap kesalahan 
penyajian akan sangat merugikan material yang dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi penggunanya. 
Karena syarat ini, setiap penyajian laporan keuangan 
harus dihindari kesalahan seoptimal mungkin. 

4) Keandalan, artinya informasi pada laporan keuangan 
harus handal, yaitu harus  bebas dari kesalahan material 
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dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya 
disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat 
disajikan. 

5) Substansi Mengungguli Bentuk, artinya transaksi, 
peristiwa, dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai 
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan 
hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan 
keandalan laporan keuangan.

6) Pertimbangan Sehat, artinya informasi laporan 
keuangan mengandung ketidakpastian yang tidak dapat 
diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan 
yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan 
penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui 
penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun 
laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung 
unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan 
yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga 
aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan 
kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. 

7) Kelengkapan, yaitu laporan keuangan harus lengkap 
dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan 
untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi 
menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu 
tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau 
dari segi relevansi.

8) Dapat Dibandingkan, artinya laporan keuangan yang 
dibuat harus dapat dibandingan antar periode atau 
antar entitas untuk mengidentifikasi kecenderungan 
posisi dan kinerja oleh penggunanya. 
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9) Tepat Waktu, yaitu informasi laporan keuangan harus 
dapat disajikan tepat waktu atau dalam jangka waktu 
pengambilan keputusan. Laporan keuangan Koppontren 
dilaporkan maksimal Bulan Maret per periodenya. 

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat, artinya 
manfaat informasi seharusnya melebihi biaya 
penyediannya. Meskipun demikian, evaluasi biaya dan 
manfaat merupakan pertimbangan yang substansial. 
Biaya tersebut tidak perlu ditanggung oleh pengguna 
yang menikmati manfaat laporan keuangan.

Berikut disajikan contoh laporan keuangan berdasarkan 
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia No. 12/Per/KUKM/IX/2015 tentang 
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
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1. Laporan Neraca



PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI :MODUL

55One Pesantren One Product (OPOP) Jatim   | 

2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
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3. Laporan Arus Kas
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4. Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya disajikan contoh laporan keuangan 
berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/KUKM/
IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam 
dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
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1. Laporan Neraca
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2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
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3. Laporan Perubahan Ekuitas
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4. Laporan Arus Kas
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5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
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6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
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Berpikir kreatif (Creativity Thinking) 
adalah kemampuan seseorang  untuk 
memikirkan apa yang telah dipikirkan 

semua orang, sehingga individu 
tersebut mampu mengerjakan apa 
yang belum pernah dikerjakan oleh 

semua orang, melalui berpikir kreatif, 
seseorang akan mampu menghasilkan 

produk baru yang dapat membawa 
manfaat bagi manusia dan lingkungan.  

“
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BAB III
MENUMBUHKAN IDE KREATIF DAN INOVATIF

Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat :
a. Menjelaskan kembali pengertian berpikir kreatif dan inovatif
b. Menjelaskan kembali pengertian dan contoh sumber ide kreatif   
 dan inovatif
c. Mendeskripsikan aspek positif dan negatif sebuah bisnis 
d. Memberikan contoh aplikasi ide kreatif dan inovatif
e. Menentuan strategis Bisnis

A. Berpikir Kreatif dan Inovatif

Dahulu, manusia hidup dengan berbagai keterbatasan, 
tidak ada alat elektronik, seperti  printer,  lampu, mesin fotokopi 
maupun teknologi lainnya. Setiap pekerjaan dilakukan secara 
manual tanpa bantuan alat elektronik. Namun saat ini telah hadir 
berbagai peralatan yang mempermudah kerja manusia, mulai 
dari Handphone, Laptop, Scanner, mesin pemotong kertas dan 
mesin-mesin produksi lainnya. Segala sesuatu dapat dikerjakan 
dengan mudah efisien. Semua itu dapat terwujud  karena adanya 
pemikiran orang - orang yang kreatif sehingga mampu mengubah 
dunia hingga menjadi seperti sekarang ini. Peralatan – peralatan 
yang mempermudah hidup manusia tersebut ada karena adanya 
pemikiran kreatif dan inovatif sebelumnya. 
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Berpikir kreatif (Creativity Thinking) adalah kemampuan 
seseorang  untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua 
orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang 
belum pernah dikerjakan oleh semua orang, melalui berpikir 
kreatif, seseorang akan mampu menghasilkan produk baru yang 
dapat membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan.  

Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
menciptakan gagasan baru dan menemukan cara baru untuk 
menyelesaikan  masalah dan memanfaatkan peluang. 

Selain kreativitas dikenal pula istilah inovasi. Inovasi 
didefinisikan sebagai  kemampuan untuk menyempurnakan 
gagasan-gagasan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai 
masalah agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia dan 
alam sekitar. Dengan demikian, kreativitas dan inovasi dibedakan 
sebagai berikut :  

B. Sumber Ide Kreatif dan Inovatif

Salah satu kendala seseorang untuk memulai usaha sendiri 
adalah tidak memiliki ide usaha, seringkali muncul kebuntuan 
dalam menemukan ide. Padahal banyak cara bisa dilakukan untuk 
memperoleh atau menemukan ide untuk memulai suatu usaha 
entah sebagai usaha sampingan lebih dulu baru kemudian menjadi 
usaha pokok atau justru langsung saja menjadi pekerjaan utamanya.

Kreativitas  =  menciptakan gagasan (ide) baru
Inovasi        =  menyempurnakan gagasan (ide) agar lebih 

bermanfaat bagi kehidupan manusia dan alam 
sekitar.
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Dikutip dari Agustina (2019) , ditinjau dari prosesnya, terdapat 
2 proses sumber bisnis, yaitu berdasarkan permintaan (Supply) 
dan  penawaran (Demand), dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Berdasarkan permintaan (supply), ide bisnis timbul 
dengan mengikuti permintaan yang tinggi dari masyarakat. 
Biasanya ditandai dengan banyaknya produk/jasa yang 
sama. 

Contohnya: ide bisnis makanan seperti ayam geprek, minuman 
thai tea , kedai kopi, jual baju online, jasa layanan antar 
makanan dan minuman, jasa transportasi berbasis aplikasi 

Tantangan ide bisnis berdasarkan permintaan adalah 
dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar nampak 
perbedaan dengan para pesaing atau produk/jasa yang 
sudah terlebih dahulu ada. 

2) Berdasarkan penawaran (demand), yaitu menawarkan 
ide yang asli (orisinal) yang belum pernah ada sebelumnya 
pada masyarakat. Tantangannya terletak pada usaha untuk 
mempengaruhi  dan meyakinkan masyarakat akan tujuan, 
manfaat dan kelebihan ide bisnis tersebut dalam memenuhi 
kebutuhan masyarakat.  Contohnya ide bisnis ojek online 
berbasis aplikasi seperti Gojek atau Grab. Awalnya 
konsumen ragu – ragu dengan sistem pelayanan ojek online 
tersebut, bagaimana pola pembayarannya? Bagaimana 
mengetahui posisi pengemudi sebelum menjemput? 
Namun dengan adanya ide kreatif yang memberitahukan 
posisi terkini pengemudi, maka konsumen lambat laun 
merasa aman karena mendapatkan informasi yang akurat.  
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Wirausaha bukanlah hanya sebagai penemu ide  semata, 
tetapi juga sebagai penambah nilai (inovasi) dari temuan yang 
sudah ada. Wirausaha memiliki keahlian khusus untuk melakukan 
inovasi karena mereka mengenal apa yang dibutuhkan pasar atau 
masyarakat.

Dikutip dari Agustina (2019), kreativitas  dan inovasi dapat 
bersumber dari berbagai hal :

1.  Kejadian yang tak  terduga (unexpected occurrences) yang 
dapat berupa sukses atau kegagalan yang tak terduga, 
Contoh nya : Produk kue brownies. Pada umumnya 
pembuatan roti bolu yang sempurna adalah yang tingkat 
kematangannya pas, bukan bantat (setengah matang), 
justru kue brownies bermula dari kue bolu coklat yang 
gagal matang 

2.  Adanya ketidakselarasan (incongruities) Terjadi apabila 
ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan 
realita yang terjadi. Contohnya bisnis rumah sakit yang 
identik dengan merawat orang sakit, namun saat ini di 
rumah sakit juga banyak ditemui barang/ jasa yang tidak 
terkait dengan orang sakit, misalnya : penjualan kue, 
kedai kopi, toko bunga dan balon. 

3.  Kebutuhan akan suatu proses (process needs). Terjadi 
apabila ada permintaan khusus terhadap wirausaha untuk 
menciptakan inovasi tertentu karena adanya kebutuhan 
khusus. Contoh : usaha katering yang memfokuskan 
hanya  bagi konsumen yang sedang membatasi asupan 
gula (diabetes)
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4.  Perubahan struktur industri atau pasar (industry and 
market change). Perubahan pada masyarakat seperti 
jumlah penduduk, pekerjaan, lokasi geografi, gaya hidup, 
dan lain-lain mendorong munculnya inovasi.  Contoh: 
konsep layanan satu atap  yang diterapkan di pusat 
perbelanjaan (mall). Pusat perbelanjaan (mall) tidak lagi 
hanya tempat belanja, ditemui berbagai penawaran yang 
bermaksud untuk memuaskan kebutuhan masyarakat 
hanya di satu tempat (lokasi), contohnya: mengurus 
SIM (Surat Ijin Mengemudi), tempat makan (restoran), 
refleksi kesehatan, hingga tempat bermain untuk anak-
anak.

5.  Perubahan dalam persepsi (changes in perception). Hal 
ini terjadi karena perubahan interpretasi yang terjadi 
pada masyarakat akan fakta yang ada dan konsep yang 
berlaku. Ia tidak berbentuk tetapi memiliki arti tersendiri. 
Contoh: munculnya perawatan wajah dan spa untuk pria, 
pijat untuk bayi

6.  Konsep Pengetahuan Dasar. Ilmu Pengetahuan melahirkan 
berbagai macam inovasi melalui penelitian-penelitian 
yang dilakukan para ilmuwan. Contohnya : penemuan 
teknologi Biodiesel (BBM alternatif pengganti solar) yang 
berasal dari tanaman daun jarak atau minyak kelapa sawit. 
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C. Positif dan Negatif Sebuah Bisnis

Dikutip dari Agustina (2019) sebelum suatu ide dieksekusi, 
maka sebaiknya dilakukan analisis Positif dan Negatif ini hendaknya 
dapat berasal dari berbagai sudut pandang baik eksternal seperti 
PESTEL yaitu merupakan singkatan dari Politik, Ekonomi, Sosial, 
Teknologi, Environment dan Legal (Hukum), maupun internal 
yaitu produk/jasa itu sendiri, pemasok, tenaga kerja, pemasaran 
sehingga  contohnya adalah :

	 sisi Sosial/Masyarakat (tentang daya beli masyarakat, 
persepsi masyarakat tentang ide tersebut, kebiasaan 
masyarakat yang dapat menimbulkan peluang atau 
sebaliknya mendatangkan tantangan ?); 

	 sisi Legal/Hukum (Undang-Undang, peraturan pemerintah 
pusat, pemerintah daerah tentang suatu  produk, 
perlindungan hukum),

	 sisi pemasok/supplier (masa pembayaran, kecepatan 
respon, lengkap atau tidaknya persediaan), 

	 sisi produk / jasa itu sendiri (bahan baku, bahan penolong,  
proses pembuatan, desain, model, corak/motif, kemasan, 
manfaat produk, positioning, harga, promosi yang 
dilakukan, lama waktu pembuatan (proses produksi)dan 
lain – lain)
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Praktika #1 : 
Analisis Positif dan Negatif Ide Bisnis 
IDE BISNIS  1  : (Deskripsikan singkat  Ide Bisnis Anda) ………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………

Rincian Aspek Positif Aspek Negatif

Sasaran Pembeli/ 
Konumen Potensial 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Bahan

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Tampilan 

………………………

………………………

………………………

………………………

Kemasan

………………………

………………………

………………………

………………………

Harga

………………………

………………………

………………………

………………………

Pemasaran 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………
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Pemasok

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Tenaga Kerja

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Lain – lain, sebut-
kan :

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Lain – lain, sebut-
kan :

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

D. Aplikasi Ide Kreatif dan Inovatif
Salah satu teknik yang cukup populer dalam mengembangkan 

inovasi adalah SCAMPER, seperti pada gambar beriut ini:
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Gambar : Teknik Scamper

1. Substitusi : mengganti dengan yang lain, apabila dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan berupa “ apakah bisa diganti dengan 
yang lain ?”. Obyek yang diganti dapat berupa bahan, bagian 
atau unsur, contohnya : jamur menggantikan daging sapi 
sebagai bahan dasar bakso.  

2. Combine, menggabungkan dengan hal lain, apabila dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan berupa “apakah produk/jasa 
bisa dikombinasikan dengan yang lain?”, atau apakah bisa 
digabungkan dengan yang lain ?. Apa yang dapat dikombinasikan 
dapat sesuatu yang sama serta berbeda, contoh: Ide untuk 
menggabungkan toko kue dengan kedai kopi (coffeeshop)

3. Adapt, di adaptasi dari hal lain, apabila dinyatakan dalam 
bentuk pertanyaan berupa “ adakah ide dari produk/ jasa 
lain yang dapat diadaptasi ?”, contoh: donat mini produksi J.co 
mengadaptasi roti unyil produk khas Bogor,

4. Modify, dirubah, diperkecil atau diperbesar, apabila dinyatakan 
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dalam bentuk pertanyaan berupa “apakah produk/jasa bisa 
dirubah, diperkecil atau diperbesar ?”, contoh: Bakso tenis, bakso 
kerikil, penambahan jam buka layanan kantor pemerintah.

5. Put to Another Use digunakan untuk kegunaan yang lain, 
apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berupa “apakah 
produk/jasa bisa digunakan untuk kegunaan yang lain?”, 
contoh: powerbank yang juga dapat berfungsi sebagai senter.

6. Eliminate, ada bagian yang dihilangkan apabila dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan berupa “ apakah ada bagian yang 
dihilangkan agar produk/jasa bisa lebih efisien/lebih efektif 
dalam hal tertentu ?”, contoh: penghapusan fasilitas makan bagi 
penumpang di kereta atau di pesawat terbang

7. Reverse, dibalik, apabila dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 
berupa “ apakah fungsi/proses dari produk/jasa yang sudah ada 
bisa dibalik ?”, contoh: Dispenser dengan letak galon dibawah.

D. Penentuan Strategi Bisnis

SWOT adalah salah satu metode strategi bisnis yang 
digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan 
(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) 
dalam suatu ide bisnis Keempat faktor itulah yang membentuk 
akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). 
SWOT akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang 
dibuat dalam kertas besar, sehingga dapat dianalisis dengan baik 
hubungan dari setiap aspek.

Dikutip dari Agustina (2019) , untuk dapat mengerjakan 
analisis SWOT, sebaiknya melakukan analisis pesaing terlebih 
dahulu. Analisis pesaing  digunakan untuk mengidentifikasi secara 
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tertulis apa saja yang sudah dilakukan oleh pesaing, ditinjau dari 
berbagai sudut pandang baik secara internal ( sasaran pembeli 
(konsumen potensial) , bahan, tampilan , kemasan, harga, 
pemasaran, tenaga kerja, lain – lain ) maupun eksternal (jika ada) 

Mengerjakan analisisi pesaing ini sama halnya mengerjakan 
analisis positif dan analisis negatif (form praktika 1) . Jika form 
praktika 1 memberikan analisis pada ide produk / jasa sendiri, form 
praktika 2 ini memberikan analisis pada ide produk / jasa pesaing. 
Pesaing dapat diartikan pula dengan produk/jasa yang sudah ada 
sebelumnya yang produk/jasanya menginspirasi anda.   

PRAKTIKA # 2. 
ANALISIS PESAING

NAMA 
PESAING Kelebihan Kekurangan

Pesaing 1

(……………)
a…………………… a……………………

b…………………… b……………………

c…………………… c……………………

d…………………… d……………………

e…………………… e……………………

Pesaing 2

(……………)
a…………………… a……………………

b…………………… b……………………

c…………………… c……………………

d…………………… d……………………

e…………………… e……………………
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Pesaing 3

(……………)

a…………………… a……………………

b…………………… b……………………

c…………………… c……………………

d…………………… d……………………

e…………………… e……………………

Pesaing 4

(……………)
a…………………… a……………………

b…………………… b……………………

c…………………… c……………………

d…………………… d……………………

e…………………… e……………………

Pesaing 5
(……………) a…………………… a……………………

b…………………… b……………………

c…………………… c……………………

d…………………… d……………………

e…………………… e……………………

Setelah mengerjakan analisa pesaing, maka dilanjutkan dengan 
membuat analisis SWOT. Faktor – faktor Internal yang dapat digunakan 
untuk analisis Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) adalah 
segala hal yang datang langsung dari dalam ide  anda, bukan dari luar. 

Untuk mempermudah mengisi analisis kekuatan (strength) 
dan kelemahan (weakness) ide anda, silakan dibuka lagi praktika 
#1 tentang analisis positif dan negatif. Amati dengan seksama 
mana analisis positif yang dapat digunakan untuk mendukung 
analisis kekuatan (strength) ide anda, demikian pula amati dengan 
seksama mana analisis negatif yang dapat digunakan untuk 
mendukung analisis kelemahan (weakness) ide anda.
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Praktika #3
Analisis Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)

Rincian Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

Bahan

………………………

………………………

…………………………

…………………………

Tampilan 

………………………

………………………

…………………………

…………………………

Kemasan

………………………

………………………

…………………………

…………………………

Harga

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

………………………

Pemasaran 

………………………

………………………

………………………

………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Pemasok

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
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Tenaga Kerja

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Lain – lain, sebutkan : 

………………………..

……………………….

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Lain – lain, sebutkan : 

………………………..

……………………….

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

Sedangkan faktor eksternal yang dapat digunakan untuk 
menganalisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threatness),  
dapat ditinjau dari berbagi sudut pandang yang disingkat  menjadi 
PESTEL yaitu singkatan dari Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, 
Environment dan Legal (Hukum). Untuk mempermudah mengisi 
analisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threatness) silakan 
dibuka lagi praktika #1 tentang analisis positif dan negatif serta 
praktika#2 tentang analisis pesaing. Amati dengan seksama mana 
analisis positif yang dapat digunakan untuk mendukung Peluang 
(Opportunity), demikian pula amati dengan seksama mana analisis 
negatif yang dapat digunakan untuk mendukung analisis Ancaman 
(Threatness). Anda dapat  pula meninjau kembali  praktika#2 
tentang analisis pesaing, amati dengan seksama, apa hal positif 
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yang dilakukan oleh pesaing yang dapat anda tiru dan modifikasi, 
kemudian amati hal negatif yang dilakukan oleh pesaing yang dapat 
anda hindari atau rumuskan solusinya dan diterapkan pada ide 
produk/jasa anda.

Praktika #4
Analisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threatness)

Rincian Peluang Tantangan

Politik

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Sosial

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Ekonomi

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Hukum

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Teknologi

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
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Setelah mengerjakan analisis Peluang (Opportunity) dan Ancaman 
(Threatness), maka lanjutkan dengan memindah isian tersebut 
pada analisis SWOT berikut ini: 

Praktika #4
Analisis SWOT

Kekuatan Kelemahan

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

..........................................

..................................................

.................................................

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

..................................................

.................................................

...................................................

Peluang
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
..........................................

..................................................

.................................................

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

...................................................

Ancaman
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
..........................................

..................................................

.................................................

.................................................

..................................................

.................................................

..................................................

.................................................

...................................................
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Bab IV
BUSINESS MODEL CANVAS

Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat :
a. Mendeskripsikan kembali konsep BMC
b. Membedakan Bisnis Plan dengan BMC
c. Menjelaskan kembali aspek - aspek dalam BMC
d. Mendemonstrasikan penyusunan  BMC
e. Mempraktekan pengambilan keputusan dengan BMC
f. Menganalisa Keuangan BMC

A. Konsep BMC

Salah satu perangkat analisis yang dapat membantu 
dalam menemukan model bisnis yang tepat adalah model bisnis 
kanvas (Business Model Canvas atau lebih dikenal dengan 
nama BMC). Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan 
oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul 
“Business Model Generation”. Dalam buku tersebut, Alexander 
mencoba menjelaskan sebuah kerangka sederhana untuk 
mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat 
dalam sebuah model bisnis. Model Bisnis Kanvas adalah sebuah 
manajemen strategi bisnis yang sangat membantu entrepreneur 
untuk menggambarkan, mendesain kemudian mengerucutkan 
beberapa aspek bisnis menjadi satu startegi bisnis yang utuh. 
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B. Perbedaan Bisnis Plan dengan BMC

Apabila pada saat menyusun business plan yang  berlembar 
– lembar halaman, kemudian setelah menjalankannya ada 
sesuatu yang salah, mau tidak mau harus kembali menulis 
dari awal lagi. Sedangkan dalam model bisnis kanvas jika ada 
yang hendak di koreksi,  penyusun dapat menggantinya lebih 
cepat sehingga model bisnis kanvas membuat penyusunnya 
mempunyai waktu lebih cepat dalam mengeksekusi bisnisnya, 
tidak buang waktu dalam membuat rencana. Berikut adalah 
tampilan dari model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas 
umumnya hanya berisi kata-kata kunci atau gambar – gambar  
yang mewakili suatu penjelasan, bukan penjelasan rinci seperti 
dalam bisnis plan. Jika hanya kata-kata kunci atau gambar – 
gambar tentunya tidak akan informatif.  Oleh karena itu tetap 
diperlukan pembuatan secara rinci  sebelum mengisi dalam 9 
aspek model bisnis kanvas.

Gambar 1: Model Bisnis Kanvas.
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C. Aspek - aspek dalam BMC

Seperti nampak pada Gambar 1, model bisnis kanvas terdiri 
dari 9 ruangan atau 9 aspek, langkah – langkah menyusun 
Model Bisnis Kanvas dimulai dari sisi kanan, yaitu : 

1. Segmentasi Pembeli (Customer Segment) 
menjelaskan tentang siapa yang membeli/ 
menggunakan produk anda ?

2. Pernyataan keunggulan (Value Proposition), 
menjelaskan tentang keunggulan produk anda

3. Distribusi (Channels), menjelaskan tentang bagaimana 
produk anda dapat diperoleh oleh konsumen ?

4. Hubungan pelanggan (Customer Relationships), 
menjelaskan tentang bagaimana anda membina 
hubungan jangka panjang dan jangka pendek dengan 
konsumen.

5. Pernyataan Pendapatan (Revenue Streams), 
menjelaskan tentang pemasukan yang anda terima 
berasal dari apa saja ?

6. Aktivitas – aktivitas Kunci (Key Activities), 
menjelaskan tentang kegiatan produksi berikut 
prosesnya

7. Rincian berbagai Sumber Daya (Key Resources), 
menjelaskan tentang berbagai macam sumber daya 
yang mendukung produk anda. 
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8. Mitra usaha utama (Key Partner), menjelaskan 
tentang siapa saja pihak-pihak yang bekerjasama 
dengan anda

9. Struktur Biaya (Cost Structure), menjelaskan 
tentang biaya – biaya yang dikeluarkan baik biaya 
tetap maupun biaya variabel.

D. Cara Membuat BMC

	 Segmentasi konsumen atau Customer segment  adalah 
sekumpulan orang atau organisasi yang akan dilayani atau 
diraih oleh usaha yang akan atau sudah dijalankan. Agar 
bisa lebih fokus dalam melayani konsumen, maka perlu 
dilakukan pengelompokan-pengelompokan konsumen 
dalam beberapa segmen (kelompok) seperti jenis kelamin, 
usia, gaya hidup, perhatian pada hal tertentu, wilayah 
geografis, jumlah keluarga, daya beli dan sebagainya. 
Untuk mempermudah menentukan customer segments, ada 
2 pertanyaan penting yang harus dijawab : 
- Untuk siapakah produk/jasa yang dibuat ditawarkan?
- Siapa calon/konsumer yang paling penting?

	 Value Proposition . Aspek  ini berisi tentang nilai (value) 
yang ditawarkan dari produk dan layanan pada costumer 
segments.  Atau dengan kata lain value preposition juga 
menjelaskan “alasan” kenapa costumer segments membeli 
produk yang ditawarkan atau memilih untuk membeli 
prodk atau jasa dari perusahaan lain.
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Value proposition terdiri dari beberapa kategori:

a) Kebaruan (Newness) : Apakah adakah hal yang 
baru ditawarkan dari produk/jasa yang akan/sedang 
dijalankan berbeda dari apa yang sudah ditawarkan 
dari produk/jasa yang sudah ada dipasaran (value 
yang diberikan oleh pesaing) ?

b) Kinerja (Performance):Apakah produk/jasa yang 
ditawarkan memiliki tawaran kinerja yang lebih baik/ 
lebih cepat yang dibutuhkan oleh konsumen yang 
belum dimiliki oleh produk yang ada dipasaran saat 
ini. Sebagai contoh, pada usaha logistik layanan waktu 
yang cepat sering dijadikan value preposition yang 
ditonjolkan ?

c) Customization: Apakah produk atau jasa yang 
ditawarkan juga menawarkan permintaan khusus dari 
consumer segments tertentu? Contoh pada product 
fashion, bahwa satu model pakaian hanya dibuat 
dengan satu model, sehingga konsumer merasa 
memiliki perasaan ekslusif ketika membeli pakai 
tersebut.

d) Getting the Job Done : apakah produk dan jasa yang 
ditawarkan menawarkan sesuatu yang mempermudah 
pekerjaan consumer segments yang mungkin tidak 
ditawarkan oleh produk-produk yang sudah ada 
dipasaran saat ini ?

e) Desain (Design) : apakah produk/jasa yang 
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ditawarkan memiliki desain yang berbeda dari produk 
sebelumnya? Bisanya value preposition ini banyak 
ditawarkan pada produk-produk kreatif. 

f) Status (Brand): apakah produk/jasa yang ditawarkan 
memberi status sosial kepada customer segment-nya?

g) Harga (Price): apakah produk atau jasa yang 
ditawarkan memberikan menawarkan harga yang 
bersaing atau sesuai dengan ciri customer segment 
yang menjadi sasaran ?

h) Hemat (Cost reduction): apakah produk atau jasa yang 
ditawarkan memberikan atau menawarkan efisiensi 
atau pengurangan biaya ketika customer segment 
melakukan pekerjaannya?

i) Meminimalkan Resiko (Risk reduction): 
apakah produk atau jasa yang ditawarkan mampu 
meminimalkan risiko yang ditanggung customer 
segmentcontohnya garansi mesin, garansi bahan baku?

j) Akses (Accessibility) : apakah produk atau jasa yang 
ditawarkan mudah didapatkan oleh customer segment?

k) Kenyamanan (Convenience/usability): apakah 
produk atau jasa yang ditawarkan menawarkan 
produk/ jasa yang nyaman pada customer segment?

Dalam menyusun Value Proposition sangat disarankan untuk 
mengkombinasikan berbagai macam kategori tersebut 
diatas contohnya: 
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Produk snack kentang yang memiliki keunggulan  = bahan 
baku 80% kentang + harga yang terjangkau  + renyah 
(crunchie)

	 Channel : Channels berisi uraian yang menjelaskan tentang 
cara - cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 
customer segments. Terdapat 5 (lima) fase channel yang 
harus disiapkan oleh perusahaan, yaitu :

1) peduli (awareness)
2) evaluasi (evaluation)  
3) pembelian (Purchasing)
4) pengantaran (delivery)
5) paska penjualan (after sales).

Pilihan channel ini bisa dilakukan dalam dua tipe: 

	Langsung dimiliki perusahan (direct channel) seperti 
penjualan sendiri (personal selling) atau penjualan melalui 
web dan punya toko sendiri, 

	Melakukan kemitraan dengan pihak/perusahaan lain 
(indirect channel), seperti reseller, menitipnya di toko 
milik orang lain dan market place online yang yang mulai 
menjamur saat ini.

	 Costumer relationship menjelaskan tipe hubungan yang ingin 
dibangun oleh perusahaan dengan customer segment- nya. 
Terkadang hubungan antara perusahaan dapat terjadi dengan 
sendiri. Namun tidak jarang perusahaan harus menciptakan 
cara untuk bisa membangun hubungan dengan konsumennya 
untuk menjaga 3 hal yakni : 1) loyalitas konsumen 2) menjaga 
stabilitas dan 3) meningkatkan jumlah penjualan.
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	Revenue Stream , mengambarkan bagaimana perusahaan 
bisa mendapatkan uang dari masing- masing customer 
segment-nya. Perusahan harus bertanya pada dirinya sendiri, 
untuk apa value setiap konsumer segment yang benar-besar 
bersedia bersedia melakukan pembayaran. Setiap revenue 
stream seharusnya memiliki macam mekanisme pembayaran 
seperti: membayar harga produknya, menjual karena jasa 
atau kegunaan yang ditawarkan, biaya berlangganan, sewa, 
royalty/lisensi dan lain-lain.

	Key activities menguraikan berbagai aktivitas penting yang 
harus dimiliki perusahaan agar bisnis model yang dibuatnya 
bisa berjalan dengan baik. Sama halnya dengan key resources, 
key activities juga perlu menjelaskan aktivitas apa saya yang 
dibutuhkan agar value preposition bisnis bisa sampai kepada 
customer segment-nya yang dituju, memelihara consumer 
relationship dan strategi untuk memperoleh pendapatan 
(revenue) uang dari bisnis yang dijalankan.

Kategori di dalam key activities

	Production : aktivitas merancang, membuat, 
mengirimkan produk.

	Problem Solving : aktivitas  - aktivitas yang 
mempermudah pemecahan masalah. 

	Platform  Network : menjadi tempat atau wadah 
bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk 
saling berinteraksi/transaksi atau membangun 
network.
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	Key Resources, aspek yang menjelaskan sumber daya – 
sumber daya yang paling penting dimiliki perusahaan agar 
bisnis model bisa berjalan. Setiap bisnis model harus memiliki 
sumber daya - sumber daya kunci yang memungkinkan 
perusahaan dapat mencitakan dan menawarkan value 
preposition yang ini ditawarkannya kepada pasar, menjaga 
hubungan dengan customer segment-nya dan mendapatkan 
revenue bagi bisnisnya. Key resources ini dapat saja dimiliki 
oleh perusahaan atau jika tidak mampu dimiliki perusahaan 
dapat dilakukan melalui kemitraan

Key resource ini dapat dikelompokan dalam beberapa hal yaitu : 
a) Physical asset: fasilitas pabrik, gedung-gedung, 

kendaraan, mesin-mesin.
b) Intellectual : hak merek, hak paten, hak cipta, database 

customer dan database partnership, informasi rahasia 
perusahaan

c) Human : tenaga kerja tetap, tenaga kerja pembantu
d) Financial : sumber daya keuangan perusahaan misalnya 

kepemilikan tabungan, kredit, obligasi, saham

	Key Partnership menjelaskan dengan siapa perusahaan 
menjalin kerjasama agar bisnis model bisa berjalan. 
Terdapat sejumlah alasan – alasan mengapa perusahaan 
perlu  menjalin kerjasama dengan pihak lain, yaitu : 

a) Motivasi bekerjasama untuk mengoptimalkan 
alokasi sumber daya dan aktivitas mengingat 
sebuah perusahaan tidak perlu memiliki semua 
sumber daya dan melakukan kegiatannya 
sendirian (Optimization and Economy) 



MODUL: PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI

90 |  Pesantren Berdaya - Masyarakat Sejahtera

b) Mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam 
lingkungan persaingan (Reduction of Risk and 
Uncertainty)

c) Mengakuisisi perusahaan lain untuk meningkatkan 
kemampuan kinerja perusahaan (Acquisition of 
particular resources and activities)

 
Kategori di dalam key partners
	 Strategic Alliance between non-competitors: 

kerjasama dengan perusahaan yg tidak sejenis.
	Coopetition: kerjasama dengan perusahaan 

kompetitor.
	 Joint ventures to develop new business: 

kerjasama untuk membentuk usaha baru.
	Buyer supplier relationship: hubungan hanya 

sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi 
pada motif optimization and economy of scale.

	 Struktur Biaya (Cost structure) menjelaskan semua biaya-
biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis model. 
Menciptakan dan mengantarkan nilai (value), memelihara 
hubungan dengan customer segment, bagaimana 
menghasilkan pendapatan (revenue). Cost structure 
hanya bisa dijelaskan setelah kita bisa mendefinisikan key 
resources, key activities dan key partnership. Dalam mengisi 
cost structure ini perlu juga untuk mengidentifikasi: Biaya 
tetap (Fixed cost) dan Biaya Variabel (Variable Cost) yang 
harus dikeluarkan ketika mengoperasikan bisnis model.

Gambar 2 berikut ini
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Sumber: Agustina (2019)

E. Pengambilan Keputusan dengan BMC

Model Bisnis Kanvas atau BMC sangat bermanfaat bagi pengambilan 
keputusan karena 9 aspek model bisnis kanvas: 

1. Mempermudah melakukan sinergi dengan seluruh 
bagian  dalam perusahaan. model bisnis kanvas dapat 
digunakan untuk melihat hubungan yang erat dan kuat 
dalam memberikan value kepada konsumen anda dan juga 
value ke dalam perusahaan yang bersinergi dari sudut 
pandang bagian pemasaran, , Operasional dan keuangan . 

2. Menghemat waktu dalam melakukan koordinasi untuk 
pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan 
dengan strategiyang akan dilakukan.
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3. Mempermudah dalam melakukan modifikasi model bisnis, 
yang cocok dan selalu dapat beradaptasi dengan kondisi 
bisnis yang terjadi setiap saat.

4. Model bisnis kanvas fokus dalam memberikan value 
(keunggulan) yang tepat bagi konsumen dengan secara 
konsisten memenuhi keinginan konsumen dengan strategi 
terukur yang tepat.

F. Analisa Keuangan BMC
Dalam BMC analisa keuangan dapat dilihat pada cost 
sctructure BMC melakukan analisis struktur biaya ini karena 
melihat pentingnya komponen biaya dalam sebuah bisnis  
dalam rangka  mendukung kegiatan operasional perusahaan 
dan aktifitas lainnya pada saat menjalankan bisnis.  Melalui 
cost sctructure dalam BMC akan diketahui pengeluaran apa 
saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang akan 
dikerjakan.

Struktur biaya adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
mengoperasikan model bisnis. Struktur biaya ini menjelaskan 
biaya terpenting ketika mengoperasikan model bisnis 
dijalankan. Aktifitas bisnis yang baik tercermin dari  aktifitas 
usaha yang berjalan mempunyai gambaran pengeluaran biaya 
yang stabil atau sesuai dengan kegiatan usahanya
Cost structure merupakan sebuah gambaran usaha yang 
digambarkan dengan biaya-biaya yang akan di lakukan atau 
akan dilakukan oleh sebuah usaha .
Struktur biaya terdiri dari: 
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a. Biaya tetap, Biaya-biaya yang jumlahnya tetap sama, jika 
volume barang atau jasa yang dihasilkan berbeda-beda 
tetapi biaya yang dkeluarkan akan tetap sama. 

b. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang bervariasi secara 
proposional antara volume barang atau jasa yang dihasilkan. 
Jika barang dan jasa volumenya meningkat maka biayanya 
akan meningkat.

Tabel:  Perbedaan Biaya Tetap dan Biaya Variabel:
BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL

Pengertian Biaya yang tetap sama, terlepas dari 
volume yang dihasilkan.

Biaya ikut berubah 
sejalan dengan 
perubahan dalam 
output.

Penilaian Waktu terkait Volume terkait

Waktu Terjadi Biaya ini adalah pasti, biaya ini terjadi 
terlepas dari adanya unit yang diproduksi 
atau tidak.

Biaya variabel hanya 
terjadi ketika unit 
diproduksi.

Biaya Satuan Biaya ini merubah harga satuan 
setiap unit. Jika unit yang diproduksi 
meningkat, biaya tetap per-unit menurun 
begitupun sebaliknya. Sehingga biaya 
tetap per-unit berbanding terbalik 
dengan jumlah output yang dihasilkan.

Biaya variabel tetap 
sama dalam produksi 
per-unit.

Perilaku Tetap konstan untuk jangka waktu 
tertentu.

Berubah dengan 
perubahan tingkat 
output.

Kombinasi dari Overhead produksi tetap, biaya 
administrasi tetap, biaya penjualan tetap 
dan distribusi overhead.

Bahan langsung, tenaga 
kerja langsung, beban 
langsung, variabel 
produksi overhead, 
variabel penjualan dan 
distribusi overhead.

Contoh Penyusutan, Sewa, Gaji, Asuransi, Pajak. Bahan baku, upah, 
komisi penjualan, biaya 
pengepakan.
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Gambar: Kurva Biaya Tetap               Gambar: Kurva Biaya Variabel

Contoh perhitungan biaya tetap:
Jika biaya tetap adalah  10 juta rupiah dan output yang dihasilkan 
pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga adalah 4000, 5000 dan 
3000 unit.
Sekarang dalam situasi ini, yang Anda lihat adalah total biaya tetap 
tidak berubah dalam tiga periode peroduksi, Dari kasus di atas 
dapat disimpulkan bahwa

•	 Biaya per-unit pada kuartal pertama adalah Rp 
10.000.000/4000 unit, yaitu Rp. 2500

•	 Kuartal kedua itu adalah Rp 10.000.000/5.000 unit, yaitu 
Rp 2000 dan

•	 Di kuartal ketiga itu adalah Rp 10.000.000/3000 unit, yaitu 
Rp 3333

Contoh perhitungan biaya variabel: 

ketika biaya variabel adalah Rp. 600 per unit dan output yang 
dihasilkan pada kuartal pertama, kedua dan ketiga adalah 5.000, 
6.000 dan 4.000 unit.
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Dari kasus diatas, bisa diperhatikan bahwa tingkat output berubah 
di semua periode produksi sehingga biaya variabel juga akan 
berubah, tetapi hanya dalam jumlah total, tidak dalam harga satuan.

Jadi biaya variabel pada masing-masing kuartal adalah :
•	 Kuartal pertama  5000 x 600 = Rp. 3.000.000,
•	 Kuartal kedua akan menjadi 6000 x 600 = Rp. 3.600.000
•	 Kuartal ketiga adalah 4000 x 600 = Rp. 2.400.000.

Menentukan Break Even Point (BEP) 
Break-Even Point atau sering disingkat dengan BEP adalah 

suatu titik atau keadaan dimana penjualan dan pengeluaran sama 
atau suatu kondisi dimana penjualan perusahaan cukup untuk 
menutupi pengeluaran bisnisnya. Break-even point yang biasanya 
dalam bahasa Indonesia disebut dengan “Titik Impas” ini biasanya 
membandingkan jumlah pendapatan atau jumlah unit yang harus 
dijual untuk dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel terkait 
dalam menghasilkan suatu penjualan. Dengan kata lain, Titik 
Impas atau Break Even Point adalah titik dimana suatu bisnis tidak 
mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan.

Dengan Analisis Break Even Point (BEP) ini, Manajemen 
Perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang 
harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian dan juga 
mengetahui jumlah penjualan yang diharuskan untuk memperoleh 
tingkat keuntungan tertentu serta membantu manajemen 
dalam pengambilan keputusan apakah akan melanjutkan atau 
memberhentikan bisnisnya.
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Gambar: Break Even Point

Cara Menghitung BEP (Break Even Point)

Pada dasarnya, terdapat dua jenis perhitungan BEP yaitu 
menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi Break 
Even Point dan menghitung  berapa Rupiah penjualan yang perlu 
diterima agar terjadi BEP. Berikut dibawah ini adalah rumus-
rumus BEP untuk dua jenis perhitungan tersebut.

Rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual 
agar terjadi BEP

Rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar 
terjadi Break Even Point ini dapat dihitung dengan cara membagi 
total biaya tetap produksi (Production Fixed Cost) dengan Harga 
Jual per Unit (Sales Price per Unit) dikurangi biaya Variabel yang 
digunakan untuk menghasilkan produk (Variable Cost). Berkut ini 
adalah persamaan atau Rumus BEP tersebut :
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BEP (dalam Unit) =   Biaya Tetap Produksi 
                                      ( Harga Jual per Unit–Biaya Variabel per Unit)

Atau

BEP (dalam Unit) =      Biaya Tetap Produksi 
   Margin Kontribusi per unit

Rumus BEP untuk menghitung berapa Rupiah penjualan yang 
perlu diterima agar terjadi BEP

Rumus BEP untuk menghitung berapa Rupiah penjualan yang 
perlu diterima agar terjadi Break Even Point ini dapat dihitung 
dengan cara membagi total biaya tetap produksi (Production Fixed 
Cost) dengan Harga Jual per Unit (Sales Price per Unit) dikurangi 
biaya Variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk 
(Variable Cost) kemudian dikalikan dengan Harga per Unit lagi. 
Berkut ini adalah persamaan atau Rumus BEP tersebut :

BEP (dalam Rupiah) =            Biaya Tetap Produksi 

                                             (Harga per Unit – Biaya Variabel per Unit) 
Atau

BEP (dalam Unit)  =         Biaya Tetap Produksi 
       (Harga per Unit – Biaya Variabel per Unit)  

Contoh Kasus Perhitungan Break Even Point (BEP)
Berikut ini adalah contoh kasus untuk menghitung BEP (Break 
Even Point):

Sebuah perusahaan yang memproduksi Smartphone ingin 
mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar dapat 

X harga per unit
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mencapai break even point (BEP) atau titik impasnya. Biaya 
Tetap Produksinya adalah sebesar Rp. 500 juta sedangkan biaya 
variabelnya adalah sebesar Rp. 1 juta. Harga jual per unitnya adalah 
sebesar Rp. 1,5 juta. Berapakah unit yang harus diproduksi agar 
dapat mencapai Break Even Point atau titik impasnya?

Diketahui: 
Biaya Tetap Produksi : Rp. 500.000.000,- 
Biaya Variabel per Unit : Rp. 1.000.000,- 

Harga Jual per Unit : Rp. 1.500.000,-

Penyelesaian 1 : menghitung BEP dalam Unit :
BEP (dalam Unit) = Biaya Tetap Produksi / (Harga Jual per Unit  – Biaya Variabel per Unit) 
BEP (dalam Unit) = 500.000.000 / (1.500.000 – 1.000.000) 
BEP (dalam Unit) = 500.000.000 / 500.000 
BEP (dalam Unit) = 1.000 unit
Jadi Perusahaan ini harus dapat memproduksi Smartphone sebanyak 1.000 unit 
untuk mencapai Break Even Point atau titik impasnya.

Penyelesaian 2 : menghitung BEP dalam bentuk uang (Rupiah) :
BEP (dalam Rupiah) = Biaya Tetap Produksi / (Harga per Unit  – Biaya Variabel 
per Unit) x Harga per Unit 
BEP (dalam Rupiah) = 500.000.000 / (1.500.000 – 1.000.000) x 1.500.000 
BEP (dalam Rupiah) = 500.000.000 / 500.000 x  1.500.000 
BEP (dalam Rupiah) = 1.500.000.000 (1,5 milliar)
Jadi Perusahaan harus dapat mencapai penjualan sebanyak Rp. 1,5 miliar agar 
dapat Break Even (tidak untung dan tidak rugi).

Menghitung Keuntungan yang diinginkan dengan Hasil 
Analisis Break Even Point (BEP)
Setelah melakukan perhitungan diatas, kita masih dapat menghitung 
jumlah keuntungan yang kita inginkan dengan menggunakan 
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Hasil perhitungan BEP tersebut yaitu banyaknya unit yang harus 
diproduksi untuk mencapai keuntungan yang kita inginkan. Berikut 
ini rumusnya :

Jumlah Unit  =  (Keuntungan yang diinginkan (Rupiah) 
                (Harga per Unit  – Biaya Variabel per Unit)
Atau
Jumlah Unit  =  (Keuntungan yang diinginkan (Rupiah) 

                                                (Margin Kontribusi per unit)  
 
Misalnya, perusahaan tersebut ingin mendapatkan laba atau 
keuntungan Rp. 100 juta, berapakah unit smartphone yang harus 
diproduksinya?
Biaya Tetap Produksi : Rp. 500.000.000,- 
Biaya Variabel per Unit : Rp. 1.000.000,- 
Harga Jual per Unit : Rp. 1.500.000,- 
Jumlah Unit BEP : 1.000 unit 
Keuntungan yang diinginkan (Rupiah) : Rp. 100.000.000,-

Jumlah Unit = (Keuntungan yang diinginkan (Rupiah) / (Harga per Unit  – Biaya 
Variabel per Unit)) + Jumlah Unit BEP 
Jumlah Unit = (100.000.000 / (1.500.000  – 1.000.000)) + 1.000 
Jumlah Unit = (100.000.000 / 500.000) + 1.000 
Jumlah Unit = 200 + 1.000 

Jumlah Unit = 1.200

Jadi untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebanyak Rp. 100 juta, perusahaan 

tersebut harus dapat memproduksi sebanyak 1.200 unit smartphone

Menentukan Payback Period
Payback Period adalah periode atau jumlah tahun yang 

diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah 

+ Jumlah Unit BEP

+ Jumlah Unit BEP
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dikeluarkan. Payback Period dalam bahasa Indonesia dapat disebut 
juga dengan Periode Pengembalian Modal. Para Investor atau 
Pengusaha sering menggunakan Payback Period (PP) atau Periode 
Pengembalian Modal ini sebagai penentu dalam mengambil 
keputusan Investasi yaitu keputusan yang menentukan apakah 
akan menginvestasikan modalnya ke suatu proyek atau tidak. 
Suatu proyek yang periode pengembaliannya sangat lama tentunya 
kurang menarik bagi sebagian besar investor.

Cara Menghitung Payback Period

Payback Period atau Periode Pengembalian Modal dapat dihitung 
dengan cara membagikan nilai investasi (cost of invesment) dengan 
aliran kas bersih yang masuk per tahun (annual net cash flow).

Berikut ini adalah rumus Payback Period (PP) :

Payback Period =  Nilai Investasi 
              Kas Masuk Bersih

Rumus Payback Period

Rumus payback period ada 2 macam, berikut adalah 
penjelasannya:

1. Rumus pengembalian aliran kas per tahun jumlahnya tidak 
sama.

Payback Period = n + (a-b) /(c-b) x 1 Tahun
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n : Tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal 
investasi awal.

a : Jumlah investasi awal.
b : Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n
c : Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1

2. Rumus pengembalian aliran kas per tahun jumlahnya sama.

Payback Peiod = (investasi awal) /(arus kas) x 1 tahun

• Periode pengembalian lebih cepat : layak
• Periode pengembalian lebih lama  : tidak layak
• Bila usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode 

pengembalian yang lebih cepat akan dipilih.

Contoh Soal Payback Period

Didalam suatu usulan proyek investasi senilai Rp. 600 juta dengan 
umur ekonomis 5 tahun, dengan syarat periode pengembalian 2 
tahun, tingkat margin (ekuivalen) 12% per tahun, & arus kas per 
tahun adalah :

•	 Tahun 1 : RP. 300 juta
•	 Tahun 2 : Rp. 250 juta
•	 Tahun 3 : Rp. 200 juta
•	 Tahun 4 : Rp. 150 juta
•	 Tahun 5 : Rp. 100 juta
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Arus kas & arus kas kumulatif :

Penyelesaian :

Jawaban:
2,25 tahun atau 2 tahun 3 bulan

Jadi jika kesimpulan periode pengembalian tidak sesuai yang 
disyaratkan oleh perusahaan, maka usulan proyek investasi ini 
ditolak.

Contoh Kasus Lainnya:

Suatu usulan sebuah proyek investasi dengan dana Rp. 500 juta 
(initial investment) & ditargetkan penerimaan dana investasi (cash 
flow) berbeda setiap tahun.

Pada tahun ke 1 cash flownya Rp. 250 juta, tahun ke 2 Rp. 200 juta, 
lalu tahun ke 3 Rp. 150 juta, & tahun ke 4 Rp. 100 juta.
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Dimana syarat periode pengembalian investasi 4 tahun, berapakah 
payback periodnya?

Jawaban

Payback Periodnya yaitu:

= 1 + (500jt-250jt) / (450jt-250jt) 
= 2,33 juta

atau juga bisa dihitung dengan cara:

Pada tabel tersebut, investasi Rp. 600 juta terletak di cumulative 
cash flow ke-3.

Payback periodnya yaitu :

= 2 + Rp. 500 juta – Rp. 450 juta / Rp.600 juta – Rp. 450 juta x 1 tahun 
= 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan

Pada soal diatas, Payback periodnya kurang dari syarat periode 
pengembalian perusahaan, sehingga usulan proyek investasinya 
diterima.
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CONTOH PEMBUATAN BMC
BAKSO KENANGAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai budaya dan 
bangsa sehingga Indonesia memiliki berbagai macam makanan 
khas dari berbagai daerah yang menimbulkan cita rasa masyarakat. 
Salah satu makanan favorit warga Indonesia adalah “Bakso”. 
Bakso merupakan makanan yang sudah merakyat dari kalangan 
atas sampai bawah, serta dapat dikonsumsi kapan saja, tidak 
sebatas jam  makan siang dan jam makan malam. Tingginya tngkat 
permintaan akan bakso ini memunculkan berbagai inovasi baru 
dalam penjualan, salah satunya “Bakso Kenangan”. Bakso Kenangan 
adalah bakso isi dengan 6 macam varian, yaitu bakso urat, telur, 
ayam, udang, tuna, vegetarian serta sate bakso aneka rasa yang 
dapat dinikmati dengan kuah maupun dibakar.
Tujuan dari bisnis ini sendiri selain guna mendapatkan profit 
juga untuk memperkenalkan cita rasa makanan Indonesia di 
negara sendiri maupun di negera lain dan meningkatkan serta 
menginspirasi para Entrepreneur lain agar semakin berinovasi. 
Harapannya bisnis ini mampu berjalan dengan lancar dan mampu 
bersaing di pasar global.



PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI :MODUL

105One Pesantren One Product (OPOP) Jatim   | 

BUSINESS MODEL CANVAS
BAKSO KENANGAN

The Business Model Canvas Designed for:            
“Bakso Kenangan”                          

KP  
Key Partners 
 

- Investor 
- Supplier 
- Juru masak 
- Distributor 
- Advertiser 
- Pelayan  

KA  
Key Activities 
 
- Pembelian bahan 

baku 
- Pembuatan makanan 
- Persiapan penyajian 
- pelayanan 
- Pengiklanan 

 

VP 
Value 
Propositions 
 
- Aneka isi bakso 

yang beragam 
- Rasa yang lezat 
- Halal 
- Penyajian yang 

higienis 
- Bebas dari 

bahan pengawet 
- Harga 

terjangkau 
- Pelayanan yang 

ramah 
 

CR  
Customer 
Relationship 
 

- Kualitas rasa 
- Pelayanan 
setelah 
pembelian 
 

CS 
 Customer 
Segments 
 
- anak-anak dan 
remaja 

- orang tua 
 
- Nasional 
- Pasar Global 

 
 

KR  
Key Resources 
 
SDM: 
- Juru masak 
- Pelayan  
- Distributor  

Tools: 
- Alat masak 
- Kios  
- Meja dan kursi 
- Perlengkapan makan 

CH  
Channels 
 

- Restoran 
- Distributor 
- Brosur  
- Website 
- Social Media 
- Word Of 
Mouth 

CS 
Cost Structure 
 

- Biaya bahan baku 
- Biaya produksi 
- Biaya peralatan dan perlengkapan 
- Gaji karyawan 

RS 
Revenue Streams 
 

- Profit Sales 
- Mengembangkan kuliner Indonesia 

 

Elemen – elemen bisnis model kanvas Bakso Kenangan:
a. Value proposition adalah hal yang kita tawarkan kepada 

konsumen.
- Aneka isi bakso yang beragam

Bakso merupakan makanan yang banyak digemari 
oleh masyarakat Indonesia dari semua kalangan, usia, 
dan jenis kelamin. Bakso “Kenangan” tidak hanya 
menyuguhkan bakso daging sapi seperti kebanyakan 
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penjual bakso yang ada. Terdapat 6 macam varian isi dari 
bakso “Kenangan” yaitu urat, telur, udang, ayam, tuna dan 
bakso vegetarian yang berbahan dasar sayuran.

- Rasa yang lezat & Halal
Dengan proses penyajian yang higienis serta 

bebas dari zat-zat pengawet membuat bakso “Kenangan” 
menjadi bakso yang lezat serta rasa kuah khas rempah-
rempah yang gurih.

- Harga terjangkau
Harga yang ditawarkan bakso “Kenangan”pun 

terjangkau. Hanya dengan mengeluarkan kocek sebesar 
Rp 10.000,00 kita dapat menikmati seporsi bakso 
“Kenangan” yang terdiri dari 5 buah bakso, mie kuning, 
bihun, serta sayur sawi.

- Pelayanan yang ramah
Sesuai dengan nama usaha yang di pilih, bakso 

“Kenangan” akan melayani pelanggan dengan baik dan  
memakai kostum  jaman dahulu untuk menumbuhkan 
kenangan seseorang.

b. Customer segments adalah kelompok target konsumen yang 
akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Hal 
yang harus diperhatikan dalam segmentasi pelanggan adalah, 
kita harus benar-benar bisa mendefinisikan secara spesifik 
siapa segment target pelanggan kita. Bakso “Kenangan” tidak 
membatasi sekmentasi pelanggan, namun kami memfokuskan 
pada para pecinta kuliner yang menginginkan inovasi dari 
berbagai makanan favorit mereka khususnya bakso. Dan kami 
berharap produk ini dapat diterima baik oleh masyarakat 
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domestik maupun global.

c. Channels adalah cara yang digunakan untuk memberikan 
value proposition kita ke konsumen. Cara ini bisa sangat 
bermacam-macam  tergantung dari segmen konsumen yang 
kita bidik. Chanel ini adalah salah satu hal yang sangat perlu 
diperhatikan, karena kalo kurang tepat kita ga bisa meraih 
target segmen kita.

Channels yang kami gunakan untuk menarik 
konsumen adalah dengan memilih lokasi strategis bagi para 
calon pelanggan, menyebarkan brosur, membuat jaringan 
distributor, Word of mouth, serta dengan memanfaatkan 
teknologi informasi seperti website dan social media.

d. Customer relationship adalah yaitu wadah untuk terus 
berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan 
pelanggan kita. Bakso “Kenangan” menyajikan sajian dengan 
rasa yang lezat serta suasana restoran yang menyenangkan 
sehingga para pelanggan akan merasa nyaman dan tertarik 
untuk kembali. Selain itu bakso “Kenangan” juga menawarkan 
berbagai promosi serta bonus-bonus bagi pelanggan seperti 
halnya setiap pasangan yang datang pada hari Sabtu tepat pukul 
07.07 akan memperoleh ice cream gratis. Bakso “Kenangan” 
juga akan memberikan diskon spesial untuk loyal customers.

e. Revenue streams adalah pendapatan yang diterima dari suatu 
kegiatan bisnis baik bersifat ekonomis maupun non-ekonomis. 
Selain guna mendapatkan profit juga untuk memperkenalkan 
cita rasa makanan Indonesia di negara sendiri maupun di 
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negera lain dan meningkatkan serta menginspirasi para 
entrepreneur lain agar semakin berinovasi. 

f. Key resources yaitu sumber daya utama yang dimiliki. 
- Harta fisik yang berupa kios, meja, kursi serta dekorasi 

ruangan, peralatan dapur dan makan.
- Sumber daya manusia yang terdiri dari pelayan, juru masak 

serta distributor.

g. Key activities yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan 
untuk menghasilkan profit. Kegiatan-kegiatan produksi yang 
terjadi dalam bakso “Kenangan” dimulai dari pembelian bahan-
bahan baku, proses pembuatan bakso hingga mempersiapkan 
bahan-bahan pelengkap, penyajian bakso yang dipesan, pelayanan 
kepada konsumen hingga proses pemasaran bakso “Kenangan”.

h. Key partners yaitu seseorang yang diajak untuk bekerjasama 
guna meningkatkan keberhasilan usaha. Investor, supplier 
bahan baku, juru masak dan pelayan yang langsung menangani 
proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen, 
distributor, serta advertiser yang membantu proses pemasaran.

i. Cost structure adalah perhitungan biaya-biaya apa saja 
yang dibutuhkan dalam usaha serta memperhitungkan 
keberhasilan/keuntungan kegiatan usaha tersebut. Biaya-
biaya yang diperlukan dalam menunjang proses penjualan 
bakso “Kenangan” terdiri dari biaya pembelian bahan, biaya 
produksi, biaya pembelian serta perawatan peralatan dan 
perlengkapan, hingga biaya gaji para karyawan.
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BAB V
DASAR AKUNTANSI UNTUK UMKM

Tujuan Pembelajaran : 
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat :
a. Menjelaskan Pengertian Akuntansi
b. Menjelaskan Proses Akuntansi
c. Menjelaskan Pengertian Laporan Keungan
d. Menjelaskan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
e. Mengidentifikasi Pengguna Laporan Keuangan
f. Mengidentifikasi Jenis Laporan Keuangan
g. Menjelaskan Siklus Akuntansi
h. Menjelaskan Zakat Perniagaan

A. PENGERTIAN AKUNTANSI

Akuntansi sebagai media komunikasi yang sering disebut 
sebagai bahasa dunia usaha (bussiness language) memiliki 

beberapa definisi diantaranya:
Menurut American Accounting 
Association (AAA), “akuntansi 
merupakan proses 
pengidentifikasian, mengukur dan 
melaporkan informasi ekonomi, 

untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang 
jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan inrformasi 
tersebut”.
Sedangkan menurut American Institute of Certified Publik 
Accountants (AICPA), “akuntansi adalah seni pencatatan, 
penggolongan dan peringkasan dengan suatu cara yang berarti 
dan dalam bentuk uang, atau kejadian-kejadian dan transaksi-



MODUL: PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI

110 |  Pesantren Berdaya - Masyarakat Sejahtera

transaksi yang paling sedikit atau sebagian bersifat keuangan 
dan menjelaskan hasil-hasilnya.
Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa akuntansi 
merupakan sebuah proses terhadap data-data ekonomi dengan 
tujuan menghasilkan informasi keuangan yang berguna untuk 
mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut:

•	 Dilihat dari sisi kegiatan yang dilakukan, akuntansi 
merupakan sebuah proses dari sebuah sistem. Artinya, 
di dalam kegiatan akuntansi terdapat beberapa 
kegiatan yang saling membutuhkan dan saling 
menunjang untuk menghasilkan tujuan yang sama. 
Kegiatan tersebut adalah mengidentifikasi data yang 
relevan, menganalisis, dan mengubah data ekonomi 
tersebut menjadi informasi yang dapat dipakai untuk 
menetapkan sebuah kebijakan.

•	 Dilihat dari sisi manfaat yang diperoleh, bahwa 
informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi 
diharapkan dapat bermanfaat dalam menilai dan 
mengambil keputusan tentang usaha yang dijalankan 
dan sesuai dengan pihak-pihak  yang memerlukan.

B. PROSES AKUNTANSI
Akuntansi sebagai sebuah sistem yang melahirkan hasil yang 
sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan atau khususnya 
pihak-pihak yang membutuhkan, tidak begitu saja dapat 
dihasilkan tanpa adanya tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan 
tersebut disebut proses akuntansi.  Tahapan dalam proses 
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akuntansi diawali dengan adanya data akuntansi kemudian 
diolah pada tahapan siklus akuntansi yang pada akhirnya 
menghasilkan informasi akuntansi (gambar-1.1).

Data akuntansi yang berguna untuk diolah pada tahapan 
selanjutnya terdiri dari berbagai data, di antaranya adalah 
laporan keuangan periode sebelumnya, buku pembantu 
periode sebelumnya (buku pembantu utang-piutang), daftar 
aktiva tetap (inventaris) periode sebelumnya, dan orang/
badan penyerta modal periode sebelumnya. Secara global 
dapat dikatakan bahwa data akuntansi yang dimaksud adalah 
laporan keuangan lengkap beserta lampiran-lampiran pada 
periode sebelum dibuat laporan periode sekarang. Selain itu 
data akuntansi yang lain adalah berupa bukti-bukti transaksi. 
Bukti transaksi dapat berupa kwitansi, faktur, nota, bukti kas 
masuk, bukti kas keluar, cek, dan memo.
Tahapan berikutnya yaitu siklus akuntansi. Tahap ini 
merupakan tahap inti dari sebuah proses akuntansi. Pada tahap 
ini seorang akuntan akan melakukan sebuah proses pencatatan 
dan pengikhtisaran untuk menghasilkan laporan keuangan.

 

DATA 

AKUNTANSI 
SIKLUS 

AKUNTANSI 

INFORMASI 

AKUNTANSI 

Gambar: Proses Akuntansi
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Pada tahap ini bukti transaksi yang ada di catat kemudian di 
golongkan dan dicari saldo masing-masing perkiraan. Setelah 
itu, dibuat laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, 
perubahan modal, dan neraca. Ketiga laporan minimum yang 
disebutkan di atas merupakan salah satu bentuk dari adanya 
informasi akuntansi.

C. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 
keuangan suatu perusahaan mengenai posisi keuangan apakah 
keuangan perusahaan dalam keadaan baik atau sebaliknya. 
Informasi dalam laporan keuangan ini dapat membantu pihak-
pihak yang berkepentingan sebagai pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan 
Indonesia, “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur 

Gambar: Siklus Akuntansi
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PENCATATAN 

 

TAHAP 

PENGIKHTISAR 
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PENGIKHTISAR 

 

TAHAP  

PELAPORAN 
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dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 
Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi 
dalam nilai moneter

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan 
(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 
laporan arus kas, atau laporan arus dana),catatan dan laporan 
lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral 
dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan 
informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, 
misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis 
serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Kasmir (2016:7), pengertian laporan keuangan adalah: 
Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan 
pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” Menurut 
Fahmi (2012:21), pengertian laporan keuangan adalah: Suatu 
informasi yang menggambarkan kondisi laporan keuangan 
suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat 
dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 
tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Laporan keuangan pada umumnya meliputi Neraca, Laporan 
Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut 
merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan 
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kondisi keuangan perusahaan, perkembangan perusahaan dan 
hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

D. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan utama pembuatan dan penyusunan laporan keuangan 
adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pihak 
yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan 
adalah: menyediakan informasi yang menyangkut posisi 
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 
dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan 
adalah: Memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan 
dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-
pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan 
terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan

Menurut Kasmir (2016:11), tujuan pembuatan atau penyusunan 
laporan keuangan adalah: 
1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva 

(harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini. 
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan 

yang diperoleh pada suatu periode tertentu. 
3. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis 

biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode 
tertentu. 
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4. Memberikan informasi tentang perubahaan-perubahan 
yang terjadi terhadap aktiva,pasiva dan modal perusahaan. 

5. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen 
perusahaan dalam suatu periode. 

6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas 
laporan keuangan. 

7. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan 
bahwa tujuan laporan keuangan adalah: 
1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari 

kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para 
pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan 
perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul 
dari keputusan ekonomis yang diambilnya. 

2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk 
menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa 
sekarang dan di masa yang akan datang sehingga 
akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih 
menguntungkan. 

3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan 
bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan 
dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Selain 
untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan 
juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan investasi.

E. Pengguna Laporan Keuangan
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Terdapat dua macam pihak yang berkepentingan terhadap 
informasi keuangan yaitu pihak intern dan pihak  ekstern.
1. Pihak intern

Pihak intern adalah pihak yang diberi tanggung jawab 
dalam menyelenggarakan kegiatan perusahaan, yakni 
pimpinan atau pun manajer perusahaan. Pihak intern sangat 
bergantung dan paling banyak berhubungan dengan hasil 
akhir akuntansi. Dalam menjalankan perusahaan, manajer 
perusahaan memiliki pedoman yang dibuat bersama antara 
manajer dengan pemilik perusahaan. Dengan berpedoman 
pada garis-garis yang sudah ditetapkan tersebut, manajer 
akan menggunakan informasi akuntansi dalam membuat 
perencanaan perusahaan ke depan. Dengan mengoptimalkan 
sumber daya yang dimiliki perusahaan, manajer akan 
melaksanakan rencana tersebut, mengevaluasi kemajuan yang 
dicapai secara berkesinambungan dalam upaya mencapai 
tujuan perusahaan, dan  melakukan tindakan koreksi yang 
diperlukan serta membuat keputusan yang rasional.

Ruang lingkup dan jenis usaha yang dijalankan 
perusahaan sangat mempengaruhi jenis informasi yang 
diperlukan manajer. Fungsi dan tanggung jawab manajer juga 
mempengaruhi informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
bidang pertanggungjawaban mereka masing-masing. Misalnya; 
manajer produksi membutuhkan informasi yang berhubungan 
dengan biaya produksi untuk menentukan harga pokok suatu 
produk, manajer pemasaran membutuhkan informasi yang 
berhubungan dengan jumlah penjualan untuk menentukan 
harga dan strategi penjualan. Sementara itu, manajer 
keuangan membutuhkan informasi yang berhubungan dengan 
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pencatatan transaksi secara keseluruhan untuk menyajikan 
laporan keuangan dan seterusnya.

2. Pihak ekstern 
Pihak ekstern adalah pihak-pihak di luar perusahaan 

yang mempunyai peranan, fungsi dan kepentingan terhadap 
jalannya perusahaan. Yang termasuk di dalam kelompok ini 
adalah:
a. Pemilik 

Pemilik perusahaan dalam hal ini adalah orang/
lembaga yang menanamkan modalnya kepada perusahaan. 
Pemilik perusahaan membutuhkan informasi akuntansi 
untuk mengetahui prospek uang yang ditanamkan dalam 
perusahaan dimasa yang akan datang. Informasi tersebut 
dapat dipakai oleh pemilik perusahaan untuk memutuskan 
apakah ia akan tetap menanamkan modal atau menjualnya 
bahkan mungkin memindahkan sejumlah modalnya di 
perusahaan lain.

b. Investor 
Investor adalah orang/lembaga yang menanamkan 

modalnya kepada perusahaan. Semua calon pemodal (calon 
investor) ingin mendapat hasil yang optimal dari modal 
yang ia tanamkan sesuai dengan harapannya. Dengan 
demikian, sebelum memutuskan untuk menanamkan 
modal pada suatu perusahaan hendaknya pemilik modal 
menganalisis terlebih dahulu laporan keuangan perusahaan 
periode sebelumnya. Setelah menjadi investor hendaknya 
terus memantau perjalanan perusahaan melalui laporan 
keuangan periodik yang diterbitkan oleh perusahaan atau 
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melalui media massa.
c. Kreditur

Kreditur adalah orang/lembaga yang memberikan 
kredit/pinjaman kepada perusahaan. Sebelum memberi 
pinjaman tentunya calon kreditur sangat membutuhkan 
informasi akuntansi untuk memutuskan apakah perusahaan 
yang mengajukan kredit tersebut layak/tidak layak untuk 
diberikan sejumlah kredit. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut calon kreditur dapat memperkirakan apakah 
calon debitur (perusahaan) tersebut dimasa yang akan 
datang mampu mengembalikan pinjamannya tepat waktu. 
Kreditur akan menolak setiap permohonan kredit yang 
diajukan perusahaan apabila laporan keuangan perusahaan 
menunjukkan hal negatif atau meragukan.

d. Pemerintah
Bagi pemerintah informasi akuntansi dibutuhkan 

dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak 
perusahaan atau untuk mengawasi perusahaan. Perusahaan 
yang diminta untuk memberikan laporan keuangannya, 
yaitu perusahaan-perusahaan wajib pajak atau perusahaan 
yang menjual sahamnya melalui pasar modal.

e. Karyawan 
Bagi karyawan, laporan keuangan perusahaan yang 

baik akan membuat mereka tenang dalam bekerja. Hal 
ini disebabkan jika laporan keuangan perusahaan baik 
maka sudah bisa dipastikan bahwa kelangsungan hidup 
perusahaan juga baik. Kondisi demikian tentunya akan 
berimbas pada kebutuhan dan kepentingan karyawan di 
antaranya jaminan masa kerja, jaminan kesehatan, jaminan 
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social, dan lain-lain. Dalam kondisi demikian karyawan 
dapat mengusulkan kenaikan gaji, pemberian tambahan 
upah lembur, bonus, serta hadiah, dan tunjangan-tunjangan.

f. Masyarakat 
Laporan keuangan perusahaan dapat membantu 

masyarakat dalam mencari peluang kerja karena dari 
laporan keuangan dapat dilihat tingkat kecenderungan 
apakah perusahaan akan menambah karyawan dengan 
mendirikan unit baru atau sebaliknya perusahaan akan 
mengurangi jumlah karyawan dengan menutup atau 
mengurangi kapasitas produksi. Apabila perusahaan 
mengalami laba dan mengalami pertumbuhan positif 
maka terdapat kemungkinan akan adanya penambahan 
tenaga kerja baru. Apabila perusahaan mengalami rugi dan 
pertumbuhan negatif maka terdapat kemungkinan akan 
adanya pengurangan tenaga kerja.

F. Jenis-jenis Laporan Keuangan
Jenis laporan keuangan bermacam-macam baik berupa 
laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan 
keuangan disesuaikan dengankegiatan usaha perusahaan yang 
bersangkutan dan pihak yang keterkaitan untuk memerlukan 
informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu

Jenis laporan keuangan menurut Harahap (2004:106), 
menyatakan bahwa: Jenis laporan keuangan terdiri dari 
jenis laporan keuangan utamadan pendukung, seperti; 
Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi,Laporan Sumber dan 
Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, LaporanHarga Pokok 
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Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan PerubahanModal, 
dan Laporan Kegiatan Keuangan. 

Menurut Munawir (2007:13) menyatakan bahwa : Laporan 
keuangan pada umumnya terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, 
dan Laporan Perubahan Modal atau Laba yang Ditahan, walaupun 
dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang 
sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya, 
Laporan Perubahan Modal Kerja, Laporan Arus Kas, Perhitungan 
Harga Pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain. 

Menurut PSAK No.1 (2015:3) adalah sebagai berikut: Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, Laporan 
Laba Rugi, Laporan Perubahan Posisi Keuangan (yang disajikan 
dalam berbagai cara misalnya, Laporan Arus Kas atau Laporan 
Arus Dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan 
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di 
samping itu juga termasuk skedul informasi 10 tambahan 
yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi 
keuangan segmen industri dan geografisserta pengungkapan 
perubahan harga

Menurut SAK ETAP (2009), laporan keuangan yang lengkap 
meliputi: 

1. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu 
perusahan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang 
menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode 
tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan 
setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; 
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properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang 
usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban 
diestimasi; ekuitas. 

2. Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan 
dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran 
kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti 
tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-
unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan 
pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba 
rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; 
beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang 
menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto. 

3. Laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan ini menunjukkan 
Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, 
termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang 
diakui secara langsung dalam ekuitasuntuk periode tersebut, 
pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Perubahan 
ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan 
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah 
investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik 
ekuitas selama suatu periode. 

4. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas 
kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah 
perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas 
operasi, investasi, dan pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan 
akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. 
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai 
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tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 
Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif 
atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan 
informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan 
dalam laporan keuangan.

G. Menyelesaikan Siklus Akuntansi

Berikut adalah transaksi yang terjadi pada usaha Tuan Adi 
dengan nama UD. Adi Makmur Sentosa selama bulan Oktober 
2019:

Berdasarkan tranksaksi tersebut, susunlah Laporan Keuangan 
UD. Adi Makmur Sentosa periode bulan Oktober 2019.

Langkah-langkah penyelesaian:
1. Buatlah Jurnal Umum

Tanggal Nama Rekening 
Oktober 
2019 

1 Tuan Adi menyetorkan modal awal untuk membuka sebuah usaha kue 
sebesar Rp. 3.000.000 

 2 Adi meminjam uang ke Pamannya sebagai tambahan modal sebesar Rp. 
7.000.000 

 3 Adi membeli Persediaan sebesar Rp. 2.500.0000 dan bahan baku sebesar Rp. 
5.000.000 serta peralatan sebesar Rp 2.500.000 secara tunai 

 4 Kue berhasil terjual sebanyak Rp. 18.500.000 secara tunai 
 5 Membeli bahan baku kue sebesar Rp. 3.000.000 secara tunai 
 5 Kue berhasil terjual sebanyak Rp. 1.500.000 secara kredit 
 6 Memberikan beban transport ke Iwan untuk memasarkan kue ke pasar 

sebanyak Rp. 1.500.000 
 7 Membayar Beban gaji kepada karyawan sebesar Rp. 3.800.000 
 8 Membayar Beban Listrik Air dan beban lain-lain masing-masing sebesar Rp. 

1.000.000 dan Rp. 200.000 
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Jurnal dapat kita susun melalui transaksi yang terjadi di perusahaan 
secara sistematis dengan pencatatan di sisi debet dan sisi kredit. 
Sebelumnya kita susun daftar perkiraan terlebih dahulu.

Nama Perkiraan
Kas 
Peralatan
Modal 
Hutang Usaha
Penjualan
Pembelian 
Beban Transport
Beban Gaji

Berdasarkan transaksi pada UD. Adi Makmur Sentosa di atas, dapat 
disusun Jurnal Umum sebagai berikut:

UD. ADI MAKMUR SENTOSA
JURNAL UMUM

Tanggal Nama Rekening Debit Kredit 
Oktober 
2019 

1 Kas 3.000.000  

         Modal  3.000.000 
 2 Kas 7.000.000  
       Hutang Usaha  7.000.000 
 3 Persediaan 2.500.000  
  Pembelian 5.000.000  
  Peralatan 2.500.000  
        Kas  10.000.000 
 4 Kas 18.500.000  
        Penjualan  18.500.000 
 5 Pembelian  3.000.000  
        Kas  3.000.000 
 5 Piutang Usaha 1.500.000  
          Penjualan  1.500.000 
 6 Beban Transport 1.500.000  
         Kas  1.500.000 
 7 Beban Gaji 3.800.000  
         Kas  3.800.000 
 8 Beban Listrik Air 1.000.000  
  Beban Lain-lain 200.000  
         Kas  1.200.000 
  TOTAL 49.500.000 49.500.000 
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Tanggal Nama Rekening Debit Kredit 
Oktober 
2019 

1 Kas 3.000.000  

         Modal  3.000.000 
 2 Kas 7.000.000  
       Hutang Usaha  7.000.000 
 3 Persediaan 2.500.000  
  Pembelian 5.000.000  
  Peralatan 2.500.000  
        Kas  10.000.000 
 4 Kas 18.500.000  
        Penjualan  18.500.000 
 5 Pembelian  3.000.000  
        Kas  3.000.000 
 5 Piutang Usaha 1.500.000  
          Penjualan  1.500.000 
 6 Beban Transport 1.500.000  
         Kas  1.500.000 
 7 Beban Gaji 3.800.000  
         Kas  3.800.000 
 8 Beban Listrik Air 1.000.000  
  Beban Lain-lain 200.000  
         Kas  1.200.000 
  TOTAL 49.500.000 49.500.000 

 

Tanggal Nama Rekening Debit Kredit

Oktober
2019

1 Kas 3.000.000

       Modal 3.000.000

2 Kas 7.000.000

     Hutang Usaha 7.000.000

3 Persediaan 2.500.000

Pembelian 5.000.000

Peralatan 2.500.000

      Kas 10.000.000

4 Kas 18.500.000

      Penjualan 18.500.000

5 Pembelian 3.000.000

      Kas 3.000.000

5 Piutang Usaha 1.500.000

        Penjualan 1.500.000

6 Beban Transport 1.500.000

       Kas 1.500.000

7 Beban Gaji 2.800.000

       Kas 2.800.000

8 Beban Listrik Air 1.000.000

Beban Lain-lain 200.000
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       Kas 1.200.000

TOTAL 48.500.000 48.500.000

 
Buatlah Buku Besar
        Kas

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1 Okt Menanam modal 3.000.000 3.000.000

2 Menerima Hutang 7.000.000 10.000000

3 Membeli peralatan 10.000.000 0

4 Penjualan 18.500.000 18.500.000

5 Pembelian 3.000.000 15.500.000

6 Beban transport 1.500.000 14.000.000

7 Beban gaji 2.800.000 11.200.000

8 Beban listrik dan air 1.200.000 10.000.000

Hutang usaha
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

2 Okt Hutang usaha untuk 
modal

7.000.000 7.000.000

Piutang usaha
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

5 Okt Penjualan kredit 1.500.000 1.500.000

   
Persediaan

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

3 Okt Membeli persediaan 2.500.000 2.500.000

   
Peralatan

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

3 Okt Membeli peralatan 2.500.000 2.500.000

    Pembelian
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
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3 Okt Membeli bahan baku 5.000.000 5.000.000

5 Membeli bahan baku 3.000.000 8.000.000

Penjualan
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

4 Okt Penjualan 18.500.000 18.500.000

5 Penjualan   1.500.000 20.000.000

 
    Beban Transport

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

6 Okt Bayar transportasi 1.500.000 1.500.000

    
Beban Gaji

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

7 Okt Bayar gaji 2.800.000 2.800.000

30 Penyesuaian    300.000 3.100.000

Beban Listrik dan Air
Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8 Okt Bayar listrik air 1.000.000 1.000.000

   
  Beban Lain-lain

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8 Okt Bayar biaya lain-lain 200.000 200.000

2. Susunlah Neraca Saldo
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NERACA SALDO
UD. ADI MAKMUR SENTOSA
PERIODE 31 OKTOBER 2019

AKTIVA

Aset 

Kas 10.000.000

Piutang Usaha 1.500.000

Persediaan 2.500.000

Peralatan 2.500.000

Liabilitas:

Utang Usaha 7.000.000

Ekuitas:

Modal 3.000.000

Penjualan 20.000.000

Beban Operasional

- Pembelian 8.000.000

- Beban Transport 1.500.000

- Beban Gaji 2.800.000

- Beban Listrik dan Air 1.000.000

- Beban Lain-lain 200.000

Jumlah 30.000.000 30.000.000

 

3. Buatlah Junal Penyesuaian
Misal kasus.
Pada akhir Oktober, utang upah sebesar 300.000.  Saat 
ini, beban upah dilaporkan terlalu rendah dan tidak ada 
kewajiban yg dilaporkan untuk upah ini.
Maka dibuat jurnal yaitu :
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Beban Gaji Rp. 300.000
 Hutang Gaji   Rp. 300.000

4. Buatlah Kertas Kerja
5. Susunlah Laporan Keuangan
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Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah menyusun Laporan 
Keuangan. Berikut adalah Laporan Keuangan UD. Adi Makmur 
Sentosa:

LAPORAN POSISI KEUANGAN
UD. ADI MAKMUR SENTOSA
PERIODE 31 OKTOBER 2019

AKTIVA

Aset 

Kas 10.000.000

Piutang Usaha 1.500.000

Persediaan 2.500.000

Peralatan 2.500.000

Jumlah Aset 16.500.000

LIABILITAS

Utang Usaha 7.000.000

Hutang Gaji 300.000

Jumlah Liabilitas 7.300.000

Ekuitas

Modal 3.000.000

Saldo Laba 6.200.000

Jumlah Ekuitas 9.200.000

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 16.500.000

LAPORAN LABA RUGI
UD. ADI MAKMUR SENTOSA

PERIODE 1 - 31 OKTOBER 2019



MODUL: PESANTRENPRENEURSHIP BERBASIS KOPERASI

130 |  Pesantren Berdaya - Masyarakat Sejahtera

Penjualan 20.000.000

Beban Operasional

- Pembelian 8.000.000

- Beban Transport 1.500.000

- Beban Gaji 3.100.000

- Beban Listrik dan Air 1.000.000

- Beban Lain-lain 200.000

13.800.000

Laba Bersih 6.200.000

LAPORAN PERUBAHAN MODAL
UD. ADI MAKMUR SENTOSA
PERIODE 31 OKTOBER 2019

Modal Awal (1 Oktober 2019) 20.000.000

Penambahan Modal:

- Laba bersih 6.200.000

Jumlah Penambahan Modal 6.200.000

Modal Akhir (31 Oktober 2019) 26.200.000

H. Zakat Perniagaan
Komoditi Dagang

Semua jenis barang yang diperjual belikan untuk mencari 
keuntungan. Dinamakan komoditi dagang karena sifatnya yang 
tidak menetap atau tidak diam serta selalu berubah dan berpindah. 
Hal ini disebabkan karena pedagang tidak menginginkan fisik 
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barangnya, tapi yang diinginkan adalah keuntungan yang dapat 
diperoleh.
Komoditi dagang meliputi semua jenis harta selain uang, contohnya 
mobil, pakaian, kain, besi, kayu dan benda-benda lainnya yang 
diperdagangkan.

Hukum Zakat Komoditi Dagang

Hukumnya wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 
Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah dijalan Allah 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (Al-Baqarah: 267). 
Sebagian besar ulama menjelaskan maksud ayat ini adalah zakat 
perdagangan. Dalam ayat lain Allah berfirman, “Ambillah zakat dari 
sebagian harta mereka.” (At-Taubah: 103). perdagangan merupakan 
jenis harta yang paling dominan, sehingga wajib dikeluarkan 
zakatnya.

Syarat-Syarat Wajibnya Zakat Komoditi Dagang

1.  Jumlahnya telah mencapai nishab. Dan nishab-nya adalah nishab 
emas dan perak.
2.  Harta tersebut telah dikelola selama satu tahun penuh
3. Harta tersebut murni untuk tujuan perdagangan dan mencari 

keuntungan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 
Alaihi wasallam, “Sesungguhnya setiap amal itu ditentukan 
oleh niat orang yang melakukannya.” [Muttafaq ‘Alaih]

Jika seandainya ia mengubah niat kepemilikannya terhadap 
harta dari yang semula untuk perdagangan kemudian berubah untuk 
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tujuan digunakan maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya pada saat 
itu, karena terputusnya hitungan haul. Namun jika ia niatkan kembali 
untuk tujuan perdagangan maka hitungan haul dimulai kembali. 
Dengan syarat perubahan niat tidak dimaksudkan untuk menghindari 
kewajiban membayar zakat, jika diniatkan untuk menghindari zakat 
maka ia tetap diwajibkan membayar zakat.

Sebagai contoh, ada seseorang yang membeli tanah pada 
bulan Muharram dengan niat untuk diperdagangkan. Lalu pada 
bulan Sya’ban ia mengubah niatnya terhadap tanah tersebut, ia 
niatkan untuk dijadikan tempat tinggal. Pada saat itu terputuslah 
hitungan haul. Kemudian pada bulan Syawal ia niatkan lagi untuk 
diperdagangkan, maka pada saat itu dimulai lagi menghitung haul 
baru. Kecuali jika ia niatkan agar terhindar dari kewajiban zakat 
maka pada saat itu ia tidak terlepas dari kewajiban zakat dan tidak 
pula terputus kewajiban itu.

Cara Menghitung dan Mengeluarkan Zakat Komoditi Dagang

Apabila telah sampai haul-nya, maka harta perdagangan yang ada 
dihitung dengan harga pasar saat itu, lalu dikeluarkan zakatnya dan 
diserahkan kepada para mustahiqqun.
Bagaimana cara pedagang menghitung zakat hasil 
perdagangan?

1. Menghitung nilai barang perdagangan yang 
dimilikinya berdasarkan harga pasar.

2. Menambahkan nilai barang di atas dengan uang 
yang dimilikinya, baik uang itu digunakan untuk 
perdagangan atau tidak.
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3. Ia menambahkan jumlah piutang yang pasti terbayar
4. Kemudian mengurangi total jumlah harta di atas 

dengan hutang yang harus ia bayarkan
5. Ia mengeluarkan zakat dari sisa hartanya setelah 

dikurangi hutang sebesar 2,5%

	Jadi Zakat yang wajib dikeluarkan oleh si pedagang = 
(harga barang +jumlah uang+hutang yang pasti dilunasi) x 
(persentase Zakat yang Wajib dikeluarkan sejumah 2,5%).

	Untuk menghitung besaran zakat perdagangan, ditentukan 
dari nilai atau harga barang pada hari jatuhnya wajib zakat. 
Hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan Badan Keuangan 
dan Anggaran. Tanpa melihat kepada laba dan rugi

	Barang-barang yang berupa kemasan tidak dihitung dengan 
besar satuannya, apabila dibeli dengan tujuan dijual dengan 
cara eceran. Adapun jika digunakan dalam bentuk komoditi 
dagang, maka ia dihitung jika nilai mengalami kenaikan

	Menghitung harta dari hasil perdagangan baik dari 
pedagang grosir maupun eceran, dengan harga layak jual 
pada akhir tahun penghitungan hasil, ia berbeda dengan 
harga pasar dan biaya pembukuan. [Lihat: Rekomendasi 
dan surat keputusan yang dikeluarkan dalam Simposium 
ke 7 tentang isu-isu zakat kontemporer pada tahun 1417 
H/1997 M]

	Apabila harga barang berubah pada hari jatuhnya wajib 
zakat, maka yang diambil adalah pada hari jatuhnya wajib 
zakat, meskipun nilainya bertambah atau berkurang.

	Zakat harga barang angkutan sebelum barang dinaikkan, 
maka ia menjadi berada pada sipemilik barang, dan 
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kepemilikan barang yang telah dibeli dengan cara diangkut. 
Maka barang yang telah dibeli dalam perjalanan, contoh; 
berdasarkan pengiriman dipelabuhan milik sipenjual 
maka kepemilikan barang jatuh ketangan sipengirim, akan 
tetapi jika barang tersebut dibeli berdasarkan pengiriman 
dipelabuhan milik sipembeli maka kepemilikan barang jika 
telah sampai ke pelabuhan tujuan.

	Apabila harta perdagangan dalam bentuk mata uang yang 
berbeda-beda, seperti emas dan perak, maka dihitung 
dengan mata uang yang digunakan pedagang dalam 
menghitung hasil perdagangannya dengan harga pada hari 
jatuhnya wajib zakat.

	Komoditi barang dagangan yang disegerakan oleh 
pembeli membayarnya akan tetapi barang belum sampai 
ditangannya, maka zakatnya jatuh kepada sipenjual bukan 
sipembeli.

Zakat Barang Bahan Baku Di Pabrik Dan Bahan Tambahan

1. Bahan baku yang digunakan sebagai bagian utama dalam 
barang jadi seperti besi di pabrik mobil, minyak di pabrik 
sabun, kewajiban zakatnya tergantung kepada harga 
penjualannya di akhir tahun. Demikian juga dengan 
binatang, Biji-bijian dan tumbuhan bahan baku pabrik.

2. Bahan tambahan seperti bahan bakar pabrik tidak wajib 
dikeluarkan zakatnya.

3. Zakat komuditas dan barang jadi:
Maka zakat wajib pada barang manufaktur, dan barang jadi 
seperti zakat perdagangan sesuai dengan nilainya pada 
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akhir tahun.

Bercampurnya harta zakat yang lain dengan zakat perdagangan
Apabila harta zakat lainnya bergabung dengan harta perdagangan 
seperti harta dari hasil pertanian maka zakat yang dikeluarkan 
zakat perdagangan. [Isu-isu Fikih Kontemporer, Dr. Shalah As-
Shawi, hal: 54]

Jenis Barang-Barang Yang Tidak Wajib Zakat

- Hasil laut: Permata, mutiara, karang, ikan. Kecuali jika hasil laut 
tersebut menjadi barang komoditi dagang
- Barang-barang yang disewakan, seperti rumah, mobil dan barang-
barang lain yang tidak wajib zakat.

Zakat Atas Modal Usaha
Harta perdagangan yang wajib dizakati adalah harta bergerak 
termasuk modal yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan. 
Adapun harta tak bergerak seperti lemari, kursi, lemari es, tempat 
penyimpanan barang, mobil operasional, dan alat-alat berat lainnya 
tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kepemilikan Terhadap Nishab
Apakah kepemilikan nishab selama satu tahun penuh merupakan 
syarat dalam kewajiban zakat perdagangan? Atau cukupkah 
dengan kepemilikan nishab di awal dan di akhir haul? Atau 
cukupkah jika nishab-nya dimiliki di akhir haul saja? Hal yang 
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menjadi dasar adalah kepemilikan nishab di awal dan di akhir 
haul saja. Sebab jika disyaratkan sepanjang tahun maka akan 
menimbulkan kesulitan bagi para pedagang. Sehingga awal haul 
dianggap sebagai syarat kewajiban zakat dan di akhir haul dianggap 
sebagai waktu pelaksanaan. Dan mungkin lebih mudah bagi setiap 
muslim jika mereka menentukan waktu untuk menghitung harta 
perdagangannya pada bulan tertentu, di bulan Ramadhan misalnya 
atau bulan lainnya.

Zakat Atas Saham
Definisi Saham
Saham
Sertifikat yang memiliki nilai yang sama sebagai pengakuan atas 
kepemilikan terhadap sebuah perusahaan sesuai nilai yang tertera 
di dalamnya.
Sebagai contoh, sebuah perusahan, modalnya “ width=”150”/> 
3.000.000,-, kemudian saat IPO ia mengeluarkan 10.000,- lembar 
saham, setiap satu lembar saham nilainya 300 dollar. Inilah 
yang dimaksud dengan saham. Pemilik saham mempunyai hak 
kepemilikan terhadap perusahaan sebesar jumlah saham yang 
dimiliki.
Hukum Perputaran Zakat Atas Saham

Mubah (dibolehkan) selama perusahan tidak melakukan aktifitas 
perdagangan yang haram atau mengandung transaksi riba.
Metode Membayar Zakat Saham

Perusahaan bertanggung jawab mengeluarkan zakat para 
pemegang saham, jika telah diatur dalam undang-undang yang 
disepakati oleh semua pihak. Atau pihak perusahaan menyerahkan 
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kepada masing-masing pemegang saham.
Apabila perusahaan mengeluarkan zakat atas saham, 

menurut hasil muktamar ulama fiqh menyebutkan bahwa zakat 
terkait dengan individu pemegang saham dengan prinsip bersama, 
sebagaimana yang terdapat hadits tentang zakat binatang ternak. 
Para ulama fiqh mengambil keumuman pada semua harta. Jadi 
semua harta pemilik saham berasal dari harta satu orang, diwajibkan 
kepadanya untuk berzakat menurut nishab dan hitungan zakatnya.

Mayoritas ulama menafikan prinsip bersama dalam 
perusahaan, akan tetapi dilihat dari besar satuan yang dimiliki 
perorangan. Perlu disampaikan bahwa Muktamar II lembaga kajian 
fiqh islam menyepakati pendapat mayoritas dalam menafikan 
prinsip bersama, akan tetapi dilihat dari nilai harta tersebut dari 
masing-masing pemegang saham. Dengan demikian diputuskan, 
sebagai berikut;

“Suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki 
beberapa orang, tidak dilihat pada total keuntungan 
perusahaan, akan tetapi dilihat pada kepemilikan 
individu”
Pada kondisi seperti ini, manajeman perusahaan mengurangi 

dari pemilik modalnya saham yang tidak wajib dikeluarkan 
zakatnya, seperti saham waqaf dan sosial, karena harta-harta 
tersebut tidak berkembang yang tidak ada kewajiban zakatnya, 
seperti bangunan, perkantoran, perabot dan mobil yang dipakai 
dan lain-lain

Apabila perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka ia 
menjadi tanggung jawam masing-masing pemilik saham, sebagai 
berikut ;

1. Zakat atas saham pertanian dikeluarkan menurut hitungan 
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zakat pertanian dan buah-buahan
2. Zakat saham yang dimiliki perusahaan bisnis dikeluarkan 

bersadarkan hitungan modal pokok dan keuntungan, dan 
harga saham dihitung pada hari jatuhnya wajib zakat.

3. Zakat saham perusahan industri dikeluarkan berdasarkan 
keuntungan bersih bukan dari gedung dan peralatan.

4. Apabila pemilik saham ingin menjual sahamnya di tengah 
tahun maka ia menggabungkan antara harta yang dimiliki 
dan harga saham tersebut, lalu mengeluarkan zakatnya 
pada tanggal wajib zakat. Adapun sipembeli mengeluarkan 
zakat atas saham yang telah dibelinya berdasarkan contoh 
diatas. [Isu-isu Fikih Kontemporer, Dr. Shalah As-Shawi, hal: 
54]
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“Hai orang-orang yang beriman 
nafkahkanlah dijalan Allah sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik.” 
(Al-Baqarah: 267). Sebagian besar 

ulama menjelaskan maksud ayat ini 
adalah zakat perdagangan. Dalam ayat 
lain Allah berfirman, “Ambillah zakat 

dari sebagian harta mereka.” 
(At-Taubah: 103).
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