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ABSTRAK  

Maulida Ahadina, 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan 

 Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Skripsi, Program 

 Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: 

 Ansharulah, S.Ag, M.Fil.I.   

Kata Kunci : Dampak, Pandemi Covid-19, Pembiayaan Taqsith, Koperasi 

Syariah  

Skripsi dengan latar belakang krisisnya perekonomian akibat dari wabah 

virus corona ( pandemi covid-19), banyak masyarakat yang mengeluh saat 

menghadapi pandemi coivd-19 ini, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembiayaan Taqsith 

Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, dan mengetahui penyebab 

pembiayaan taqsith meningkat di masa pandemi covid-19  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), dengan 

melakukan penelitian secara mendalam terkait Dampak Pandemi Covid-19 

Terhadap Pembiayaan Taqsith di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan taqstith yang 

meningkat pada saat pandemi, ini sangat menguntungkan bagi pihak koperasi, 

informan juga merasakan dampak yang positif terkait pembiayaan taqsith ini, 

karena disaat lembaga keuangan yang lain mengalami penurunan pada saat 

pandemi covid-19, justru pembiayaan taqsith membawa mereka ke prekonomian 

yang lebih sejahtera, dampaknya covid-19 terhadap pembiayaan taqsith ini 

memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan anggota koperasi.  
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MOTTO  

 

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

( Q.S Al-Baqarah : 286 )  

 

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik” 

( Q.S Al-Baqarah : 195 )  

 

“Siapa yang menjauhkan diri dari sifat suka mengeluh, maka berarti ia 

mengundang kebahagiaan” 

( Abu Bakar As-Shidiq ) 

 

“Pengetahuan lebih baik dari pada kekayaan, pengetahuan akan melindungimu, 

sedangkan kekayaan harus kamu lindungi” 

( Ustman bin Affan ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987. 

I. Konsonan tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B  be ب

 ta’ T  te ث

 s\a’ s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim  J je ج

 ha’ ha ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 z\al z\ 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  s es (dengan titik di bawah)       ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ t te (dengan titik di bawah) ط

 za’ Z  zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘   ع
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 Gain  G ge غ

 Fa’ F ef ف

  Qaf  Q  Qi ق

  Kaf  K  Ka ك

 Lam  L  ‘el ل

 Mim  M  ‘em م

 Nun  N  ‘en ى

  Waw  W  We و

  ha’ H  Ha ه

  hamzah ` Apostrof ء

  ya’ Y  Ye ي

  

II. Konsonan rangkap syaddah ditulis rangkap  

 ditulis mutakabbir هتكبّر

 ditulis al-qudūs القدوس

 

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis jami’ah جامعة

 ditulis maktabah مكتبة

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, 

maka ditulis dengan h 

 

 ditulis al-maktabah al-jamīlah الجميلة المكتبة
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IV. Vokal pendek  

  َ ˚ 
dammah ditulis u 

 fathah ditulis syakara شكر

 kasrah ditulis quri’a قرأ

 dammah ditulis yantiqu يٌطق

 

V. Vokal panjang  

 

1 

fathah + alif 

 كاملة

ditulis 

ditulis 

ā 
kāmilah 

 

2 

fathah + ya mati 

 صلى

ditulis 

ditulis 

ā 
ṣallā 

 

3 

kasrah + ya mati 

 شديد

ditulis 

ditulis 

ā 
syadīd 

 

4 

dammah + wawu 

mati 

 صدور

ditulis 

ditulis 

ū 
ṣudūr 

 

VI. Vokal rangkap  

 

1 

fathah + ya 

mati 

 رويد

ditulis 

ditulis 

ai 

ruwaidun 

 

2 

fathah + wawu mati 

 وفرعون ذي األوتاد

ditulis 

ditulis 

au 

wa fir’auna źi al-autād 

 

 

  َ ´ 
fathah ditulis a 

 

 

 
  َ ¸ 

kasrah ditulis i 
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis a’antum asyaddu khalqan خلقا  أشد أأنتم

 

VIII. Kata sandang alif-lam  

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah  

 ditulis Al-Qur’ān القران

 ditulis al-kitāb الكتاب

 

b. Bila diikuti huuruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgramkan 

Lampiran-lampiran  

 

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat  

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis 

penulisannya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ditulis aṣ-ṣubhu الصبح

 ditulis as-sāhirah الساهرة

 ditulis birru al-wālidaini لوالدين بر

 ditulis iża asy-syamsu لشمس إذا
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