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ABSTRACT
This research is qualitative research. This study aims to find evidence of
improving the welfare of members who get Islamic finance with the object of
research in Islamic cooperatives. The results of this study indicate that Islamic
cooperatives have a positive impact in the form of increased income from business
performance.
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ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti peningkatan kesejahteraan anggota yang mendapatkan
pembiayaan syariah dengan objek penelitian di koperasi syariah. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki dampak positif dalam bentuk
peningkatan pendapatan dari kinerja bisnis.

Keyword: Micro Finance, Kesejahteraan, Pelaku usaha
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INTISARI
Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran keuangan
mikro Islam dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro pada koperasi
syariah di Semarang. Karena Koperasi syariah bertanggung jawab dan
mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka juga memiliki
kewajiban untuk memberdayakan masyarakat melalui keuangan mikro islami
dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
Peran mikro islami untuk mensejahterakan anggotanya tidak lepas dari
peran manajer dan pengelola koperasi syariah. Beberapa hasil studi terdahulu
menunjukan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan (Prastiawati dan Satya Darma, 2016). Kemudian seperti penelitian
Ahamad, Bakar, and Lubis (2016) mengungkapkan bahwa keuangan mikro Islam
sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan peminjam, pengeluaran, dan
kesejahteraan peminjam.
Ketertarikan penulis tersebut akhirnya melakukan penelitian ini guna
mengungkapkan peran keuangan mikro islami untuk mensejahterakan pelaku
usaha mikro. Penulis juga tertarik untuk mengungkapkan fenomena yang terjadi di
lapangan tentang peran keuangan mikro islami. Hal ini bertujuan agar dari
penelitian ini apat diperoleh informasi yang lebih lengkap pada koperasi syariah
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari
website masing-masing dan wawancara secara mendalam kepada manajer dan
anggota yang mendapatkkan pembiayaan dari KSPPS di kota Semarang yang
termasuk sektor unggulan pada tahun 2018 yang dipilih oleh Dinas Koperasi Kota
Semarang. Wawancara dilakukan mulai tanggal 21 Januari- 4 Maret 2019.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa peran dari keuangan mikro
islami memberikan dampak yang positif kepada pelaku usaha mikro, ditunjukkan
dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan anggota.
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