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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta 

tindakan analisis data oleh penulis tentang tingkat 

kepatuhan koperasi syariah terhadap prinsip syariah 

berdasarkan Permen K.UMKM Nomor 

35.3Per/M.KUMKM/X/2007 di KSPPS Berkah Abadi 

Gemilang Jepara, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa kepatuhan Syariah diwujudkan dalam bentuk 

pelaksanaan operasional dan dalam misi KSPPS Berkah 

Abadi Gemilang Jepara. 

Kepatuhan prinsip syariah dapat dilihat dari 10 

aspek, yaitu 1) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah, 

2) Penempatan dana pada bank syariah, 3) Adanya Dewan 

Pengawas Syariah, 4) Komposisi modal penyertaan dan 

pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, 5) 

Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, 

Dewan Pengawas Syariah, pengelola, karyawan pendiri 

dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, 6) 

Manajemen KJKS/UJKS Koperasi telah mengikuti 

pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah, 7) 

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk 

membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang 

dijalankan pengelola dalam 1 tahun, 8) Dalam mengatasi 

pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah, 9) 

Meningkatnya titipan ZIS dari anggota, 10) Meningkatnya 

pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah 

dari waktu ke waktu. 

Dalam perkriteriaan kepatuhan syariah dilihat dari 

penilaian 10 prinsip di atas, koperasi syariah masuk dalam 

kategori patuh apabila memperoleh nilai 7,51 – 10,00. 

Masuk dalam kategori cukup patuh apabila memperoleh 

nilai 5,01 –7,50. Kurang patuh jika nilai hanya 2,51 – 

5,00, sedangkan untuk kategori tidak patuh apabila nilai 
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hanya 0 – 2,50. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara 

telah memenuhi 10 kriteria di atas. Dengan demikian 

KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara masuk dalam 

kategori patuh terhadap prinsip syariah berdasarkan 

Permen K.UMKM Nomor 35.3Per/M.KUMKM/X/2007, 

karena telah memperoleh skor bobot 10. 

 

B. Saran-saran 

Tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada 

subyek yang penulis teliti, dalam hal ini adalah KSPPS 

Berkah Abadi Gemilang Jepara, berikut penulis 

memberikan beberapa saran: 

1. KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara hendaknya 

senantiasa berusaha untuk selalu taat dan patuh pada 

prinsip Syariah baik produk maupun operasionalnya. 

2. Hendaknya KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara 

dapat mengevaluasi kembali Dewan Pengawas Syariah, 

agar DPS bertindak dan bertanggungjawab 

sebagaimana mestinya. 


