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ABSTRAK 

Laila Hasanah. 2020. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Bamjarmasin. 

Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 

Pembimbing: (1) Dr. H. Zaki Mubarak, S.E., M.Si. (II) Lutpi Sahal, S.H.I., M.Si. 

Kata Kunci: Sumber dan Penggunaan, Modal Kerja. 

Tahun 2020 menjadi tahun ketiga perjalanan lembaga KPN IAIN Antasari 

menjadi Koperasi Syariah dengan nama  Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. KSPPS Pegawai UIN 

Antasari dalam perjalanan usahanya, setiap akhir tahun periode selalu membuat 

laporan keuangan berupa neraca dan SHU yang disampaikan pada saat Rapat 

Anggota Tahunan (RAT).  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis horizontal dengan 

menggunakan teknik analisis sumber dan penggunaan data, dalam mengetahui 

sumber penggunaan modal kerja koperasi. Yaitu analisis laporan keuangan yang 

dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan dan membandingkan antara 

satu dengan yang lain. Sehingga diketahui bagaimana dana digunakan dan 

dibelanjakan dan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang permodalan. 

Hasil penelitian menunjukkan persentase sumber dan penggunaan modal kerja 

sebesar Rp. 477.359.145,- yang mana persentase terbesar sumber modal kerjanya 

ada pada Simpanan Wajib yaitu 5,70%. Sedangkan Penggunaan modal kerja 

terbanyak ada pada Kenaikan Bangunan dengan persentase sebesar 7,15%. Sehingga 

pada KSPPS Pegawai UIN Antasari dalam dua tahun terakhir telah terjadi kenaikan 

modal kerja. Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KSPPS Pegawai UIN Antasari 

mengalami penurunan dari Rp. 394.394.229,- menjadi Rp. 331.396.176,-, sehingga 

jumlah penurunannya yaitu Rp. 62.998.053,-. menjadi 6,51%. 
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MOTTO 

 

 

 
“Tears will not erase your sorrow; hope does not make you successful; courage 

will get you there.” 

“Air mata tidak akan menghapus dukamu; berharap tidak akan membuatmu 

sukses;  hanya keberanian yang bisa membawamu ke sana.” 

-Johni Pangalila. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama 

serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 

dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.  

 

1. Konsonan 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ Es dengan titik di atas ث

 Ja J Je ج

 Ha Ḥ Ha dengan titik di bawah ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet dengan titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Sad Ṣ Es dengan titik di bawah ص

 Dad ḍ De dengan titik di bawah ض

 Ta Ṭ Te dengan titik di bawah ط
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 Za ẓ Zet dengan titik di bawah ظ

 Ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ham H Ha ه

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 

 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab 

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai 

berikut : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dhammah U U ا َ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Simbol Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

 ًَ  fathah dan ya ai a dan i 

 kasrah dan waw au a dan u وَ 

 

Contoh : 

َْفَ   kaifa  bukan  kayfa :  ك 

 haula  bukan   hawla :  ه ْولَ 

 

3. Penulisan Alif Lam 

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam 

ma’arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا ْنش ْمسَ 

ن ة َ ْنز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا نزَّ

 al-falsalah : ا ْنف ْهس ه ة َ

د َ  al-bilādu : ا ْنب َل 

 

4. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Aksara Arab Aksara Latin 

Harakat Huruf Nama (Bunyi) Simbol Nama (Bunyi) 

اَََ و  َ  fathahَdan alif, 

fathah dan waw 

Ā a dan garis di atas 
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ً  َ  kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 

ً  َ  dhammah dan ya ū u dan garis di atas 

 

Garis datar di atas huruf a, i, u bisa juga diganti dengan garus lengkung seperti huruf 

v yang terbalik, sehingga menjadi â, î, û. Model ini sudah dibakukan dalam font 

semua sistem operasi. 

Contoh : 

اتَ   mâta : م 

م ي  ramâ : ر 

ْوتَ   yamûtu : ٍ م 

 

5. Ta Marbûtah 

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu ta marbûtah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah (t). 

Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ا ْْل ْطف الَ  ةَ  ْوض   rauḍah al-aṭfâl : ر 

ه ة َ اْنف اض  ٍْى ةَ  د   al-madânah al-fâḍilah : ا ْنم 

ة َ ْكم   al-hikmah : ا ْنح 

 

 

6. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ََ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بَّى ا  rabbanâ : ر 

َْى ا  najjaânâ : و ج 
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قَ  ََ ا ْنح   : al-ḥaqq 

جَ   al-ḥajj : ا ْنح 

مَ   nu’ima : و ع  

 aduwwun„ : ع د وَ 

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( يَ   .maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (â) ,(س 

Contoh : 

ٌَ ع ن   َ  : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly) 

 ٌَ س   arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : ع ر 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf hamzah 

terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa 

alif. 

Contoh : 

ْون ر  ََ ت اْم   : ta’murūna 

 ’al-nau : ا ْنى ْوءَ 

ءَ  ٌْ  syai’un : ش 

ْرتَ   umirtu : ا م 

 

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata hadis, sunnah, khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kata al-Qur‟an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam 

penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur‟an, 
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dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian 

dari teks Arab. 

Contoh : 

Fi al-Qur’an al-Karîm 

Al-Sunnah qabl al-tadwîn 

 

9. Lafz Aljalâlah (هللا) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍâf ilaih (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh : 

َانم ٍْه  يد     dînullah 

 billâh   ب اهلل

Adapun ta marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalâlah 

ditransliterasi dengan huruf (t).  

Contoh : 

ْحمَ  َر  ٌْ ة َللا َه ْمَف   hum fî rahmatillâh 

 

10. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 

Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan.
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