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ABSTRAK 

 

 

Nama: Hariyanto, NIM: 1320210209 dengan judul “Analisis Pengelolaan 

Modal Dalam Meningkatkan Laba Pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Modal Dalam 

Meningkatkan Laba Pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus. Sehingga nantinya 

diharapakan bisa mengetahui pengelolan modal dalam meningkatkan laba pada 

Koperasi Syari’ah Ihya Kudus, juga mengetahui kendala dalam pengelolaan 

modal pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus, dan terakhir menganalisis upaya yang 

dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan modal pada Koperasi 

Syari’ah Ihya Kudus. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian field research, 

yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Maka dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang mana analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan mengolah data secara 

tertulis dari hasil wawancara. Sedangkan dalam pengambilan data teknik yang 

digunakan dengan menggunakan observasi/pengamatan yang mana peneliti ikut 

langsung membaur bersama responden di tempat dan waktu yang bersamaan, 

lewat wawancara mendalam (indepth interview) dengan pedoman wawancara 

yang terstruktur, metode dokumentasi atau arsip dan foto yang mendukung dalam 

penelitian ini. 

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah: pertama, pengelolaan modal pada 

Koperasi Syari’ah Ihya Kudus yaitu lewat pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan murabahah dana yang dikelola tersebut adalah aktiva lancar sebagai 

kas perusahaan. Kedua, kendala dalam pengelolaan modal di Koperasi Syari’ah 

Ihya Kudus yaitu pada kredit macet yang mana pinjaman disalahgunakan untuk 

kebutuhan sehari-hari seperti belanja membayar hutang dan biaya anak sekolah. 

Sehingga penerapan  prinsip 5C’S seperti: caracter, capacity, capital, collateral, 

condition of economic harus diterapkan saat melakukan penilaian terhadap 

nasabah yang meminta pembiayaan pada Koperasi Syari’ah Ihya Kudus. Ketiga, 

upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pengelolaan modal pada 

Koperasi Syari’ah Ihya Kudus adalah mengambil sikap dengan menurunkan bagi 

hasilnya. Jika masih tidak bisa membayar bagi hasil maka hanya pokoknya saja 

yang wajib dikembalikan, Koperasi juga memberikan sadaqah untuk nasabah 

yang mempunyai hutang dengan Koperasi untuk mebayar hutang tersebut.  

 

 

 

 

 

Kata Kunci: pengelolaan modal untuk peningkatan laba. 

 

 

 


