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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era reformasi membawa dampak dalam berbagai bidang kehidupan 

bangsa Indonesia. Salah satu dampak dalam bidang perekonomian adalah 

bangkitnya gerakan untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang selama ini 

sistem perekonomian negara lebih berpihak kepada golongan ekonomi menengah 

ke atas. Perekonomian Indonesia dipegang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor 

badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik swasta dan koperasi.  

Ekonomi kerakyatan diwujudkan untuk lebih menghidupkan kegiatan  

perekonomian rakyat kecil menengah ke bawah, sehingga kondisi ekonomi 

mereka bisa meningkat atau lebih baik. Zainul Arifin (2000: 108) berpendapat 

bahwa: 

Ekonomi kerakyatan pada dasarnya merupakan ekonomi yang 
dikembangkan bertumpu pada kegiatan sektor riil, mampu menyerap potensi 
dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara 
swadaya, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran seluruh anggota 
masyarakat, bukan untuk orang seorang maupun kelompok tertentu di 
masyarakat. 
 

Dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak dikenal adanya pemusatan penguasaan 

sumber daya alam maupun hasil-hasilnya, sehingga menimbulkan eksploitasi 

yang tidak adil, seperti yang diterapkan pada konsep konglomerasi. Oleh karena 

itu, maka bentuk usaha yang sesuai dengan konsep ini adalah koperasi dan usaha-
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usaha kecil, baik yang dimiliki perseorangan, maupun dimiliki oleh keluarga, CV, 

Firma, dan Perseroan Terbatas. Dari berbagai bentuk usaha tersebut, koperasi 

adalah bentuk usaha yang sangat ideal dalam konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini 

dapat dilihat dari fungsi, peran dan prinsip usaha koperasi. 

Cita-cita perekonomian yang berpihak kepada rakyat dicerminkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya yang dimuat dalam Pasal 33 

Ayat (1) yakni “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar 

atas asas kekeluargaan”. 

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya serta turut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera yang 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip usaha yang 

digunakan koperasi antara lain; keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, 

pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan 

dengan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, 

pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. 

Prinsip-prinsip yang digunakan koperasi menjadikannya sebagai badan 

usaha yang tidak semata-mata memperkaya pribadi pemilik modal. Keuntungan 

koperasi sebisa mungkin dikembalikan kepada anggota. Dengan demikian 

keuntungan akan terdistribusi secara adil dan kemudian diharapkan perekonomian 

anggota bisa lebih meningkat. 

Perkembangan koperasi yang telah melewati beberapa dekade 

memberikan nuansa dan warna tersendiri bagi perekonomian Indonesia. 

Perkembangan usaha koperasi meluas mengikuti tingkat kepentingan atau 

kebutuhan anggotanya, akan tetapi perkembangan koperasi tidak bisa secepat 

perkembangan perekonomian masyarakat. Walaupun demikian telah terjadi 

peningkatan usaha-usaha dan pelayanan-pelayanan koperasi dengan beragam 

usaha sesuai tujuan dan kepentingan anggota, tanpa meninggalkan ciri khas 

koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Koperasi-koperasi di  

Indonesia saat ini meliputi berbagai jenis usaha. Suatu koperasi bisa bergerak 

dalam satu bidang usaha maupun beberapa bidang usaha. Koperasi yang bergerak 
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dalam satu bidang usaha contohnya adalah koperasi produksi, jasa, konsumsi, dan 

simpan-pinjam. Sedangkan koperasi yang bergerak dalam beberapa bidang usaha 

sekaligus disebut sebagai Koperasi Serba Usaha atau sering disebut sebagai 

Koperasi Unit Desa (KUD).  

Pada kenyataannya Koperasi Simpan Pinjam lebih banyak berdiri di 

Indonesia dan Unit Simpan Pinjam lebih berkembang dibandingkan dengan unit 

usaha yang lain pada suatu koperasi. Hal ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan 

keuangan masyarakat, terutama pengusaha kecil dan masyarakat kelas bawah. 

Tujuan dari pendirian koperasi simpan pinjam adalah untuk menghindari praktek 

lintah darat maupun rentenir dengan bunga tinggi yang sering beroperasi di sektor 

petani atau pedagang kecil.  

Koperasi simpan pinjam memberikan layanan peminjaman dan 

penyimpanan dana masyarakat layaknya lembaga keuangan perbankan. Akan 

tetapi prinsip yang digunakan tidak seperti badan usaha perbankan, namun 

menggunakan prinsip koperasi yang mengutamakan keuntungan bagi anggota. 

Ninik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia (1998: 52) berpendapat bahwa “Koperasi 

kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya 

memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang 

ringan”. 

Sejalan dengan berkembangnya koperasi, masalah bermuamalah secara 

syariah mulai diperhatikan oleh masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar 

penduduknya adalah beragama Islam. Ada sebagian masyarakat yang meragukan 

kehalalan sistem pembungaan dalam kegiatan simpan pinjam, dimana hal itu 

termasuk dalam pengambilan riba yang diharamkan dalam agama Islam. Sistem 

pembungaan digunakan oleh bank-bank konvensional maupun koperasi simpan 

pinjam dalam perhitungan pembiayaan pinjaman atau kredit serta balas jasa atas 

simpanan. Bertolak dari hal tersebut dirintislah pendirian lembaga keuangan 

syariah dengan sistem yang sesuai dengan aturan Islam. Sistem tersebut lebih 

dikenal dengan nama bagi hasil. Pendirian lembaga keuangan syariah dalam 
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bentuk bank umum di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalah 

Indonesia, Tbk. pada tahun 1991 yang beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992.1) 

Sebenarnya di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran 

pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama 

berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba 

adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga 

disebut “lintah darat”. Beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan sistem 

bunga pada perbankan konvensional adalah karena:  

1) Dalam keadaan darurat bunga halal hukumnya. Hanya bunga yang berlipat 

ganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang “wajar” dan tidak 

mendholimi diperkenankan; 

2) Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga 

hukum yang tidak termasuk dalam hukum taklif;  

3) Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya 

dilarang, adapun yang produktif tidak demikian.  

(Karnaen Perwaatmadja dalam Muhamad, 2002: 55).  

Aliran yang kedua berpendapat bahwa bagaimanapun juga bunga bank 

adalah riba. Kendatipun demikian bank dan lembaga keuangan yang lain tetap 

dibutuhkan. Oleh karena itu harus diciptakan lembaga keuangan yang tidak 

bekerja atas dasar bunga melainkan sistem bagi hasil yang dikenal dalam fiqih 

muamalah sebagai transaksi mudharabah. Aliran kedua inilah yang melahirkan 

ide adanya bank Islam . 

Kedua aliran tersebut di Indonesia maupun di dunia Islam masih tetap 

berkembang bersama. Pada umumnya di dunia Islam yang berlaku adalah dual 

system yang koeksistensi dan bersaing. Sebagian besar umat Islam masih 

menganut pada sistem perbankan konvensional. Mereka menyimpan uangnya dan 

meminta kredit dari bank maupun lembaga keuangan konvensional dengan sistem 

bunga. 

                                                 
1 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 

2001. 
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Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau 

lebih dikenal sebagai undang-undang perbankan syariah, telah mendorong 

berdirinya bank-bank syariah secara pesat. Hal ini dapat terlihat dengan 

berkembangnya cabang-cabang BMI, lahirnya bank-bank syariah baru atau 

cabang syariah pada bank umum. Bank-bank yang tergolong BUMN pun ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan perbankan syariah, yaitu dengan berdirinya 

Bank Syariah Mandiri, cabang syariah Bank Negara Indonesia (BNI) dan cabang 

Bank Syariah pada Bank IFI. Berbagai bank swasta, misalnya Bank Danamon 

atau Bank Mega juga membentuk cabang bank syariah. Di luar negeri, City Bank 

ternyata telah membuka “jendela syariah”. Dengan demikian, sistem perbankan 

Islam dewasa ini mulai bisa diterima oleh masyarakat secara terbuka, walaupun 

bukan berdasar motivasi melaksanakan syariat Islam, melainkan atas dasar 

motivasi untuk memperoleh keuntungan (profit motive). 

Dari prakarsa masyarakat, tanpa legislasi syariah telah berkembang bank 

syariah mikro, yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau Baitul Tamwil 

(BT) yang disponsori oleh gerakan Muhammadiyah, sehingga di lingkungan 

Muhammadiyah lebih dikenal dengan nama BTM (Baitut Tamwil 

Muhammadiyah). BMT sebagai lembaga kredit mikro berkembang secara 

eksponensial. Model BMT ini tidak dijumpai di negara-negara lain di luar 

Indonesia.  

Selain dari imbas berkembangnya lembaga keuangan syariah di negara-

negara Islam lain, pendirian BMT dilatarbelakangi juga dengan adanya kenyataan 

bahwa lembaga keuangan syariah Indonesia yang ada saat ini belum mampu 

diakses masyarakat secara luas. Lembaga perbankan syariah belum banyak yang 

bisa menyentuh sektor mikro. Meskipun sebenarnya perintisan lembaga keuangan 

syariah di Indonesia bukan bermula dari pendirian bank syari’ah, akan tetapi 

dengan pendirian Baitut Tamwil-Salman di Bandung, sebagai uji coba penerapan 

lembaga keuangan berbasis syariah pada skala yang relatif terbatas. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Tahun 2004, Baitul 

Maal wa Tamwil diakui sebagai koperasi jasa keuangan syariah yang berbadan 
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hukum. Prinsip kerja BMT disamakan dengan koperasi, akan tetapi sistem yang 

digunakan disesuaikan dengan syariah Islam. Adanya Koperasi Simpan Pinjam 

dan BMT memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat  yang membutuhkan 

layanan jasa keuangan, terutama masyarakat menengah ke bawah. Mereka bisa 

memanfaatkan KSP sebagai pengganti beberapa jenis layanan yang dapat 

diberikan oleh lembaga perbankan.  

Antara KSP dan BMT, meskipun menggunakan prinsip yang sama yaitu 

prinsip koperasi, namun keduanya memberikan layanan dengan sistem yang 

berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh prinsip dasar pengelolaan yang 

berbeda, yakni sistem konvensional dan syariah. Adanya perbedaan tersebut 

menyebabkan karakteristik produk yang dihasilkan menjadi berbeda, baik produk 

perhimpunan dana (simpanan) ataupun produk penyaluran dana (pinjaman). 

Koperasi Simpan Pinjam menggunakan sistem pembungaan untuk perhitungan 

akhir pinjaman dan simpanan, sedangkan Baitul Maal wa Tamwil atau koperasi 

jasa keuangan syariah menggunakan sistem perhitungan bagi hasil.  

Antara sistem bunga dan bagi hasil, masing-masing mempunyai kelebihan 

dan kelemahan tersendiri. Masyarakat sebagai nasabah dan calon nasabah, baik 

anggota maupun non anggota, dapat membandingkan kedua sistem tersebut untuk 

memperoleh informasi kinerja lembaga. Karena perbedaan sistem dapat 

menyebabkan keuntungan dan layanan yang berbeda bagi nasabah.  

Sistem syariah sebagai sistem baru dalam lembaga keuangan bank 

maupun lembaga keuangan bukan bank memiliki tanggapan tersendiri dari 

masyarakat. Berdasarkan ringkasan laporan pokok-pokok hasil penelitian 

“Potensi, Preferensi dan Perilaku Mayarakat tehadap Bank Syariah di Pulau Jawa” 

yang disponsori Bank Indonesia yang pelaksanaannya dijalankan oleh : (1)Institut 

Pertanian Bogor, meneliti wilayah Jawa Barat; (2)Universitas Diponegoro, 

meneliti wilayah Jawa Tengah; (3)Universitas Brawijaya, meneliti wilayah Jawa 

Timur, resume hasil penelitian untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta diantaranya digambarkan sebagai berikut : 

a. Potensi ekonomi yang menunjukkan tentang akseptabilitas wilayah serta 

tingkat pengeluaran keluarga, maka terlihat adanya kabupaten yang 
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berkategori tinggi ( Kota Semarang, Pekalongan, Kendal, Tegal, Surakarta 

dan Yogyakarta), sementara yang berkategori rendah antara lain kabupaten: 

Rembang, Jepara, Kudus, Demak, Boyolali dan Cilacap. 

b. Preferensi terhadap keuntungan relatif yang mencerminkan pandangan 

responden tentang perbankan syariah mempunyai nilai lebih jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

c. Preferensi terhadap tingkat kompatibilitas yang menunjukkan tingkat 

kecocokan terhadap sistem perbankan syariah maka terlihat bahwa sebagian 

besar masyarakat tidak setuju terhadap tingkat kompatibilitas dari perbankan 

syariah. 

d. Masyarakat memiliki tingkat keingintahuan terhadap bank syariah. 

e. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sistem maupun produk-produk 

perbankan syariah. 

f. Adapun keinginan masyarakat untuk menabung dan memperoleh pembiayan 

di bank syariah, untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY memiliki prospek yang 

menggembirakan untuk pengembangan bank syariah, karena ada respon 

positif masyarakat. 

g. Pada sisi tabungan, faktor yang paling menentukan adalah variabel aktivitas 

sosial, penerimaan terhadap hal baru, serta pemahaman sistem bank syariah 

yang mempunyai nilai komprehensif. 

h. Pada sisi pembiayaan terlihat faktor-faktor yang berpengaruh adalah variabel 

aktivitas sosial, keterbukaan terhadap hal-hal baru, perbedaan ras, serta 

pemahaman tentang sistem syariah yang komprehensif. 

(Bank Indonesia dalam Muhamad, 2002: 205). 

Di wilayah Surakarta, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi 

berkategori tinggi, kegiatan ekonomi sektor mikro terlihat tumbuh dengan cepat. 

Banyak koperasi bermunculan dengan beragam usaha, terutama usaha simpan 

pinjam. Sistem syariah juga mulai berkembang mewarnai kegiatan ekonomi 

mikro, ini terlihat dengan didirikannya beberapa BMT serta beralihnya KSP 

berprinsip konvensional menjadi KSP-Syariah. Masing-masing Lembaga 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

Keuangan Mikro tersebut bersaing memberikan layanan jasa keuangan kepada 

masyarakat, meski dengan prinsip usaha yang berbeda-beda.  

Sistem syariah dengan karakteristik sistem bagi hasil, seperti diterapkan 

pada BMT atau KSP-S, memiliki kelebihan sebagaimana diungkapkan oleh 

Zainul Arifin (2000: 137): 

Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna taat azas terhadap 
sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang 
ekonomi. Lembaga keuangan syariah tidak mengenal pola eksploitasi oleh 
pemilik dana kepada pengguna pengguna dana dalam bentuk bunga tinggi 
sebagimana berlaku pada sistem konvensional. 
 

Sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional, termasuk KSP, memiliki 

kelebihan dengan adanya perhitungan keuntungan yang pasti bagi nasabah 

penyimpan dana dan biaya bunga bagi nasabah peminjam. Berbeda dengan sistem 

syariah yang mengandung unsur ketidakpastian dalam perolehan keuntungan bagi 

nasabah, karena bergantung pada pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan. 

Sistem perhitungan bunga atas produk simpan-pinjam pada KSP ataupun 

sistem perhitungan bagi hasil dalam produk simpan-pinjam syariah pada BMT 

sering menimbulkan banyak kerancuan apabila dasar perhitungan tidak 

menggunakan prinsip yang benar. Perhitungan bunga atau bagi hasil kadang bisa 

terlampau besar atau bahkan terlampau kecil. Hal ini dapat menimbulkan efek 

berbeda terhadap nasabah ataupun lembaga keuangan, baik dalam hal keuntungan 

ataupun kerugian yang akan ditanggung. Terlebih lagi, Lembaga Keuangan Mikro 

seperti KSP dan BMT merupakan lembaga keuangan yang berdiri tanpa adanya 

jaminan dari pemerintah. Keuntungan ataupun kerugian yang terjadi pada LKM 

dapat berimbas langsung pada nasabah dan eksistensi lembaga. Ini dibuktikan 

dengan tidak adanya laporan tentang usaha dari beberapa koperasi yang telah 

terdaftar pada Departemen Koperasi dan UKM. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengajukan judul 

penelitian sebagai berikut : 

“PROFIL PRODUK SIMPANAN-PINJAMAN KOPERASI SIMPAN PINJAM 

(KSP) DAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI WILAYAH 

SURAKARTA TAHUN 2006” 
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B. Perumusan Masalah 

Masalah adalah lebih dari sekadar pertanyaan dan jelas berbeda dengan 

tujuan. Definisi masalah oleh Lincoln dan Guba (1985) seperti yang dikutip oleh 

Lexy J. Moleong (2000: 62) adalah “Suatu keadaan yang bersumber dari 

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang 

membingungkan”. Faktor yang berhubungan tersebut dapat berupa konsep, data 

empiris, pengalaman atau unsur yang lain. Perumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan masalah masih tetap 

dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian. 

Beberapa permasalahan yang dirumuskan sesuai latar belakang masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana karakteristik produk simpanan KSP dan BMT dalam hal jenis 

simpanan, perjanjian/akad, biaya administrasi dan pembagian keuntungan ? 

2. Bagaimana karakteristik produk pinjaman KSP dan BMT dalam hal jenis 

pinjaman, perjanjian/akad, syarat pengajuan dan biaya-biaya kredit ? 

3. Sistem simpanan mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah penyimpan 

dana di koperasi ? 

4. Sistem pembiayaan mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah peminjam 

dana koperasi ? 

5. Bagaimana prospek perkembangan KSP dan BMT dari segi pertumbuhan 

simpanan – pinjaman ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicapai dari masalah 

yang dikaji dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2000: 62) ”Tujuan suatu 

penelitian ialah memecahkan masalah”. Berdasarkan perumusan masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
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1. Untuk mengetahui karakteristik produk simpanan KSP dan BMT dalam hal 

jenis simpanan, perjanjian/akad, biaya administrasi dan pembagian 

keuntungan. 

2. Untuk mengetahui karakteristik produk pinjaman KSP dan BMT dalam hal 

jenis pinjaman, perjanjian/akad, syarat pengajuan dan biaya-biaya kredit. 

3. Untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan bagi nasabah penyimpan 

dana di koperasi. 

4. Untuk mengetahui sistem yang lebih menguntungkan bagi nasabah peminjam 

dana koperasi. 

5. Untuk mengetahui prospek perkembangan KSP dan BMT dari segi 

pertumbuhan simpanan – pinjaman. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan bidang 

pendidikan dan bidang manajemen koperasi serta pengembangan ekonomi 

syariah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan manajemen 

produk yang lebih menguntungkan bagi nasabah maupun koperasi dengan 

melihat perbandingan sistem dan karakteristik produk simpan-pinjam antara 

KSP dan BMT. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan menggunakan lembaga 

keuangan sebagai wujud partisipasi aktif dalam membangun perekonomian 

negara terutama sektor riil koperasi.  

c. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang 

diterima di bangku kuliah sekaligus menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berhubungan dengan hasil penelitian. 
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d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti di bidang dan permasalahan 

yang sejenis atau bersangkutan guna dikembangkan lebih lanjut di masa yang 

akan datang. 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Untuk memberikan gambaran dasar teoretis yang digunakan dalam 

pembentukan kerangka pemikiran, maka penulis mengajukan beberapa teori yang 

relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Definisi teori 

oleh Snelbecker (1974) seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 34) adalah 

“Teori sebagai seperangkat proporsi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang 

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan 

lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana 

untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”. Sedangkan ahli lain 

mengemukakan bahwa: 

Teori ialah aturan menjelaskan proporsi atau seperangkat proporsi yang 
berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik 
dari (1) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian 
(yang diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari 
hubungan-hubungan demikian, dan (3) hubungan-hubungan yang 
disimpulkan serta mekanisme dasar yang dimaksudkan untuk data dan yang 
diamati tanpa adanya manifestasi hubungan empiris apapun secara 
langsung.(Marx dan Goodson dalam Lexy J. Moleong, 2000: 35). 
 
 

Dalam penelitian ini, teori-teori relevan yang diajukan penulis adalah: 

1. Peranan Lembaga Keuangan  

Lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank mempunyai peran 

yang penting bagi aktivitas perekonomian suatu negara. Peran strategis bank dan 
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lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah sebagai wahana yang mampu 

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke 

arah peningkatan taraf hidup rakyat. 

“Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai 

fungsi mentransfer dana-dana (loanable funds) dari penabung atau unit surplus 

(lenders) kepada peminjam (borrowers) atau unit defisit.” (Y. Sri Susilo, Sigit 

Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000: 7). Lembaga-lembaga keuangan 

bukan bank yang tercakup dalam hal ini diantaranya adalah; koperasi simpan 

pinjam, pegadaian, leasing, pasar modal, dana pensiun dan asuransi. 

 

a. Bank Umum Konvensional 

“Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai 

tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat 

sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service.” (Y. Sri Susilo, 

Sigit Triandaru & Totok Budi Santoso, 2000: 6). 

Sedangkan peranan ekonomi perbankan, menurut American Institut of 

Banking yang dikutip oleh Ruddy Tri Santoso (1996: 2) meliputi empat faktor, 

yakni: 

1) Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (Saving Account), deposito 

berjangka (Demand Deposit) dan Giro (Current Account) serta 

mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat 

dipergunakan oleh masyarakat. 

2) Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (Standing 

Instruction) atau bukti-bukti lainnya. 

3) Memberikan pinjaman atau melaksanakan kriteria investasi lain di sektor yang 

menghasilkan Rate of Return yang mencukupi daripada Cost of Fund sumber 

dana perbankan. 

4) Menciptakan uang (Money Maker) melalui pemberian kredit yang 

dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral. 
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b. Bank Umum  Syariah 

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam 

pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institution) yang dikutip oleh Heri 

Sudarsono (2003: 31) adalah sebagai berikut: 

1) Manajer invenstasi, bank syariah dapat mengelola invenstasi dana nasabah. 

2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun 

dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 

lazimnya. 

4) Pelaksana kegiatan sosial, sebagaimana ciri yang melekat pada entitas 

keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan 

dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat 

seta dana-dana sosial lainnya. 

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam 

aspek-aspek berikut (Muhammad, 2002: 16): 

1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi 

fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. 

Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang 

Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, 

demokratis, religius, ekonomis). 

2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya 

pengelolaan bank syariaah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, 

dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. 

3) Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak 

memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan 

kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan 

return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping 

itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan 
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keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus memberikan 

keuntungan yang tinggi kepada bank syariah. 

4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah 

mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan 

demikian, spekulasi dapat ditekan. 

5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya 

mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, 

Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan 

Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada 

akhirnya terjadi pemerataan ekonomi. 

6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk al-mudharabah 

al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas 

dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai financial 

arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena spread 

bunga. 

7) Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank  

8) Salah satu terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN). Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip 

syari’ah wajib memposisikan diri sebagai uswatun hasanah dalam 

implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan 

moral agama dalam aktivitas ekonomi. 

 

c. Koperasi Simpan Pinjam 

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 

adalah sebagai berikut: 

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kulitas kehidupan manusia 

dan masyarakat. 
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3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

Disamping sebagai badan usaha yang memupuk keuntungan, koperasi 

juga melaksanakan fungsi sosial. Jadi koperasi mempunyai dua fungsi utama, 

yakni  fungsi ekonomi dan fungsi sosial. 

Sedangkan koperasi kredit, mempunyai tujuan dan peran yang lebih 

khusus. Menurut Ninik Wijaya dan Sunindhia (1998: 54)  adalah untuk: 

a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan 

syarat-syarat yang ringan.  

b. Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga 

membentuk modal sendiri. 

c. Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan 

mereka. 

d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 

 

d. Baitul Maal wa Tamwil 

BMT berdiri dengan latar belakang adanya hambatan operasionalisasi 

BMI dan bank umum syariah yang lain dalam menjangkau usaha masyarakat kecil 

dan menengah, sehingga diperlukan lembaga keuangan yang beroperasi dalam 

sektor mikro. Selain itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba 

kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan 

akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi dipengaruhi juga 

dari lemahnya ekonomi masyarakat. Di lain pihak, beberapa masyarakat harus 

menghadapi rentenir atau lintah darat. 

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai peran 

sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2003: 85): 

1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan 

sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting ekonomi Islami. Hal ini 
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bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi 

yang Islami, misalnya; supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang 

dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya. 

2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif dalam 

menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan 

pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-

usaha nasabah atau masyarakat umum. 

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung 

rentenir disebabkan rentenir mampu mampu memenuhi keinginan masyarakat 

dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani 

masyarakat lebih baik, misalnya; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi 

yang sederhana dan lain sebagainya. 

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi 

BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang komplek dituntut harus 

pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi 

dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya; 

dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah 

dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan. 

 
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan 

memiliki peran penting dalam menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat. 

Setiap jenis lembaga keuangan memiliki peran spesifik yang berbeda dengan 

lembaga keuangan lain. Lembaga perbankan memiliki peran penting dalam 

aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, pelayanan perbankan dirasakan 

kurang menjangkau masyarakat lapisan bawah, sehingga berdirilah koperasi 

simpan pinjam untuk mewujudkan pelayanan keuangan di sektor mikro.  

Antara bank dan koperasi simpan pinjam, meski memiliki beberapa fungsi 

yang sama dalam bidang jasa keuangan, akan tetapi peran yang dipegang sangat 

berbeda. Koperasi lebih berperan bagi masyarakat ekonomi bawah dan lebih 

mengutamakan kepentingan sosial masyarakat, terutama anggota, daripada 
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memupuk keuntungan semata. Karena keuntungan yang diperoleh koperasi pada 

akhirnya akan dikembalikan lagi kepada anggota. 

Berbeda lagi dengan lembaga keuangan yang berprinsip syariah. 

Meskipun fungsinya sama dengan lembaga keuangan lain, yakni menyediakan 

jasa keuangan, namun prinsip yang dipakai berbeda sehingga peranannya pun 

berbeda. Bank syariah lebih mengutamakan bagi hasil dan kemitraan dalam 

berinteraksi dengan nasabah. Bank syariah juga tidak mengesampingkan aspek-

aspek sosial dengan berperan sebagai lembaga layanan ZIS. Begitu pula dengan 

Baitul Maal wa Tamwil, lembaga keuangan syariah sektor mikro ini berperan bagi 

masyarakat lapisan menengah ke bawah dalam menyediakan jasa keuangan dan 

layanan ZIS dengan prinsip Islami. Karena berbadan hukum koperasi, BMT lebih 

mengutamakan kepentingan anggota, yaitu dengan mengembalikan keuntungan 

lembaga kepada anggota. Namun demikian, BMT juga melayani masyarakat di 

luar anggota BMT.  

Lembaga-lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah, selain berperan 

dalam aktivitas bisnis, juga memiliki peran untuk men-syiarkan agama Islam, 

yakni dengan mendorong terwujudnya transaksi yang sesuai dengan syariah Islam 

di dalam kehidupan masyarakat. 

 

2. Koperasi 

a. Pengertian Koperasi 

Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti 

kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh Ninik Widiyanti dan Sunindhia (1998: 1) 

koperasi diartikan sebagai “Suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan, yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; 

dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk 

mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.  

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1 adalah 

sebagai berikut “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
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Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas 

kekeluargaan”. Koperasi diartikan oleh Pandji Anoraga (1995: 127) sebagai 

berikut: 

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. 
Kerja sama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. 
Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, 
kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. 
Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan 
berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu kumpulan sebagai 
bentuk kerja sama itu.  

Penjabaran lebih rinci mengenai koperasi Indonesia yakni sebagai berikut: 

1) Koperasi didirikan atas dasar kesamaan kepentingan atau kebutuhan diantara 

para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini selanjutnya diusahakan 

pemenuhannya melalui pendirian koperasi secara bersama-sama. Pendirian 

koperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para anggota dengan lebih 

baik dibandingkan masing-masing anggota memenuhinya secara perseorangan  

2) Koperasi didirikan atas dasar kesadaran akan keterbatasan kemampuan. Oleh 

karena itu dipandang perlu untuk penyatuan diri demi kepentingan bersama 

yang sifatnya lebih besar. Usaha ini dilandasi oleh suatu cita-cita yang luhur 

untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran 

pribadi serta rasa setia kawan. 

3) Koperasi menjunjung tinggi rasa demokrasi. Koperasi dimiliki, dikelola, 

diatur dan diawasi secara bersama oleh para anggota sesuai dengan keinginan 

para anggota koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, kerja sama antara sesama 

anggota koperasi dilakukan atas dasar kesamaan hak dan kewajiban. 

4) Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang konsumsi, distribusi 

maupun usaha jasa, seperti usaha simpan pinjam, angkutan, perumahan dan 

yang lainnya. 

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mengandung arti 

bahwa koperasi disamping sebagai badan usaha milik negara dan badan usaha 

milik swasta, berperan serta sebagai tonggak yang kokoh bagi landasan sekaligus 

tiang yang menyangga hidup, tumbuh dan berkembangnya perekonomian bangsa. 

Oleh karena itu koperasi diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat 
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yang maju, adil, makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Perwujudan demokrasi ekonomi harus mengikutsertakan sektor-sektor 

perekonomian negara secara keseluruhan, baik badan usaha milik negara 

(BUMN), badan usaha milik swasta maupun koperasi. Perekonomian nasional 

tidak akan maju hanya dengan pembangunan dan partisipasi salah satu sektor saja, 

oleh karena itu perlu kerja sama di antara ketiganya. 

b. Landasan Koperasi 

Dalam seluruh sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan 

tempat yang pasti. Oleh karena itu landasan hukum koperasi di Indonesia sangat 

kuat. Sementara bangun usaha bukan koperasi masih mengikuti warisan sistem 

hukum lama peninggalan Belanda yaitu hukum dagang dan hukum perdata. 

Namun demikian, perlu diketahui bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan 

lebih cepat dari perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat. Sehingga 

koperasi dalam kenyataannya belum bisa berkembang secepat yang diinginkan, 

meski telah memiliki landasan hukum yang kuat. 

Koperasi di Indonesia memiliki 3 macam landasan, yaitu landasan idiil, 

landasan struktural dan landasan mental. 

1) Landasan Idiil  

Ideal dalam bahasa Inggris berarti gagasan atau cita-cita. Yang dimaksud 

landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam 

usaha mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok 

orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi 

sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk mencapai masyarakat adil 

dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh 

bangsa Indonesia. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut koperasi 

berlandaskan Pancasila. Dengan kata lain landasan idiil koperasi adalah 

Pancasila. 

2) Landasan Struktural dan Landasan Gerak 
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Struktural dalam bahasa Inggris berarti susunan. Yang dimaksud landasan 

struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup 

bermasyarakat. Tata kehidupan masyarakat di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Karena koperasi merupakan salah satu 

bentuk susunan ekonomi masyarakat, maka landasan struktural koperasi di 

Indonesia adalah UUD 1945. Sedangkan landasan geraknya adalah Pasal 33 

Ayat (1) UUD 1945. 

 

 

3) Landasan Mental 

Landasan mental koperasi Indonesia adalah rasa setia kawan dan kesadaran 

pribadi. Dalam masyarakat Indonesia, rasa setia kawan merupakan sifat asli 

dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat tersebut tercermin dalam bentuk 

perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. 

 

c. Asas Koperasi 

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan yang 

merupakan ciri khas/kepribadian yang telah lama melekat di masyarakat 

Indonesia. 

Asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati 
nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk 
semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas 
dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan 
bersama. Asas kegotongroyongan yang berarti bahwa pada koperasi terdapat 
keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa bertanggung jawab bersama 
tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan 
bersama. (Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1995: 23). 

   

d. Tujuan Koperasi 

Tujuan pembentukan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 21 

Berdasarkan bunyi Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa tujuan koperasi 

Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: 

1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya 

2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat 

3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional 

 

 

 

e. Prinsip Koperasi 

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; 

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 

5) Kemandirian. 

 

f. Usaha dan Jenis Koperasi 

1) Usaha Koperasi 

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan 

dan kebutuhan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. “Koperasi 

dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lain, seperti di sektor 

perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaan, jasa asuransi, 

jasa transportasi, jasa profesi dan jasa lainnya”. (Standar Akuntansi Keuangan, 

1999: 27.2). 

2) Jenis Koperasi 

Koperasi dapat digolongkan menjadi beberap jenis sesuai dasar 

penggolongannya. Pembagian jenis koperasi menurut dasar pembagiannya adalah 

sebagai berikut: 

a) Menurut Jenjang Hirarki Organisasi: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

- Koperasi primer 

- Koperasi sekunder 

b) Menurut Status Hukum yang Dimiliki: 

- Koperasi berbadan hukum 

- Lembaga kerja sama ekonomi masyarakat yang belum/tidak berbadan 

hukum 

c) Menurut Sifat Kegiatan Usaha: 

- Koperasi tunggal usaha (single purpose) 

- Koperasi serba usaha (multi pupose) 

d) Menurut Kebutuhan dan Efisiensi: 

- Koperasi konsumsi 

- Koperasi kredit (simpan pinjam) 

- Koperasi produksi 

- Koperasi jasa 

- Koperasi serba usaha atau koperasi unit desa (KUD) 

 

3. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi kredit didirikan dengan tujuan 

awal untuk menghindari praktek lintah darat dan rentenir dengan bunga tinggi 

yang sering beroperasi pada lapisan masyarakat ekonomi bawah. Namun saat ini 

koperasi kredit ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya 

untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan biaya yang ringan.  

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak 
dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para 
anggotanya secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan 
kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk 
tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan 
Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar 
dan lain-lain. (Ninik Wijaya dan Sunindhia , 1998: 54) 
 

Koperasi kredit biasanya muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok 

orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk 

menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan untuk 

dipinjamkan di antara  sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai 
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sesuai dengan kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas keperluan 

darurat, usaha produktif (niaga atau investasi) atau untuk keperluan kesejahteraan 

para anggota. Kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk koperasi kredit 

biasanya didasari oleh suatu ikatan tertentu, baik oleh ikatan karena tempat 

tinggal, keanggotaan organisasi atau karena kebersamaan kerja.  

Koperasi simpan pinjam bekerja sama dengan suatu lembaga perbankan 

tertentu untuk mempermudah pengelolaan usaha. Bank berkedudukan sebagai 

lembaga yang memberi modal koperasi atau sebagai lembaga tempat penitipan 

dana koperasi yang menganggur. 

4. Baitul Maal wa Tamwil 

a. Pengertian 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang 

menggunakan prinsip syari’ah atau aturan Islam dalam pengelolaannya. “Syariah 

adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau 

garis yang mestinya dilalui” (Adimarwan Karim, 2004: 7). Secara terminologi, 

definisi syariah adalah ”Peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan 

oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum 

muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam 

sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan 

manusia”. (Syaikh Mahmud Syalthut dalam Adimarwan Karim, 2004: 7) 

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan 
baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan 
dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq dan shodaqoh. 
Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana 
komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 
dengan berlandaskan syariah. (Heri Sudarsono, 2003: 84). 
 

Dengan kata lain BMT menerapkan fungsi utama koperasi sebagai badan usaha 

ekonomi dan sosial dengan landasan syariah atau aturan agama Islam.  

“Secara kelembagaan BMT didampingi oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha 

Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang 

lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK 
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menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil”. (M. 

Dawam Rahardjo dalam Heri Sudarsono, 2003: 84).  

Pengelolaan BMT lebih menekankan pertimbangan kebenaran syariah 

aturan Islam dalam setiap transaksi usahanya. Hal ini dilakukan agar keuntungan 

yang diperoleh nasabah anggota maupun non anggota serta lembaga koperasi 

merupakan keuntungan yang halal dan tidak merugikan salah satu pihak. 

 

b. Badan Hukum dan Organisasi 

BMT diakui sebagai koperasi jasa keungan syariah yang berbadan hukum 

melaui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tahun 2004. Dalam prakteknya 

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau 

Koperasi (Heri Sudarsono, 2003: 93), yakni : 

1) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat 

Keterangan Operasional dan PINBUK. 

2) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Syariah 

3) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S). 

 BMT didirikan dengan modal awal sebesar Rp.20.000.000,00 atau lebih. 

Namun demikian jika terdapat kekurangan modal, dapat dimulai dengan modal 

awal sebesar Rp.10.000.000,00 bahkan Rp.5.000.000,00. Anggota pendiri BMT 

harus terdiri antara 20 sampai 44 orang, hal ini diperlukan agar BMT menjadi 

milik masyarakat setempat. Untuk memperlancar tugas BMT, perlu struktur yang 

dapat mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di 

BMT tersebut. Struktur organisasi BMT mencakup Musyawarah Anggota 

Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, 

Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan. Bentuk struktur organisasi BMT standar 

PINBUK dapat diilustrasikan dalam gambar berikut (Heri Sudarsono, 2003: 88): 
 

 

 

 

 

Musyawarah Anggota Pemegang  
Simpanan Pokok 

 

Dewan Syari’ah Pembina Manajemen 
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Keterangan :                                   Garis Koordinasi 
                                   Garis Komando 

Gambar 1. Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK 
5. Bunga dan Riba 

a. Pengertian Bunga dan Riba 

Secara leksikal bunga sebagai terjemahan dari kata interest. “Bunga 

adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya dinyatakan dalam 

persentase dari uang yang dipinjamkan”(Muhamad, 2002: 40). Dari hal ini timbul 

pertanyaan apakah bunga sama dengan riba. Untuk itu perlu dikaji apa sebenarnya 

pengertian dari riba. 

“Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian 

lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut 

istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal 

secara batil” (Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 37). Pengambilan tambahan 

dalam riba bisa berasal dari transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara 

batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. 

Dalam kitab suci agama Islam, al-Qur’anul Karim, disebutkan bahwa “Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil… .” (an-Nisa’: 29). Ibnu al-Arabi al-Maliki seperti dikutip 

Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 38) menjelaskan bahwa “Pengertian riba 

secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani 

yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau 

penyeimbang yang dibenarkan syari’ah”.  

Manajer 

Maal Tamwil 

Pemasaran Kasir Pembukuan 

Anggota dan Nasabah 
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Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi 

bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, 

seperti jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transasksi sewa si 

penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat dari sewa yang dinikmati, 

termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si 

penyewa. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang 

yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, peran peserta 

perkongsian berhak mendapatkan keuntungan karena selain menyertakan modal, 

mereka ikut menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul di 

setiap saat. 

Dalam transaksi pinjam-meminjam dana secara konvensional, pemberi 

pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu 

penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang 

berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah pihak 

peminjam dipastikan untuk selalu untung dalam mengelola dana pinjaman 

tersebut. Dengan demikian tambahan yang diberikan atas tabungan, modal, atau 

pokok pinjaman termasuk dalam kategori riba, karena tidak ada penyeimbang 

yang dilakukan oleh pemilik tabungan atau modal. 

 

b. Jenis-jenis Riba dan Hukumnya 

Jenis riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba dalam kegiatan utang 

piutang dan riba dalam kegiatan jual beli. Riba utang piutang terbagi lagi menjadi 

dua, yaitu riba qord dan riba jahiliyyah. Sedangkan riba jual beli juga dibagi 

menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Pembagian tersebut digambarkan 

dalam bagan sebagai berikut (Syarif Arbi, 2003: 214): 

Tabel 1. Jenis Riba dan Pembagiannya 
 

Riba Utang Piutang Riba Jual Beli 
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1) Riba Jahilliyah 

Utang dibayar lebih dari 
pokoknya, karena si 
peminjam tidak mampu 
membayar utang pada waktu 
yang ditetapkan. 

 

1) Riba Fadl 

Pertukaran antar barang-barang sejenis 
dengan kadar/takaran yang berbeda dan 
barang yang dipertukarkan termasuk 
“barang ribawi” (emas, perak, uang dan 
aneka jenis makanan). 

 

2) Riba Qord 

Suatu manfaat atau kelebihan 
tertentu yang disyaratkan 
terhadap utang. 

 

2) Riba Nasiah 

Penangguhan penyerahan atau 
penerimaan jenis barang ribawi dengan 
jenis barang ribawi lainnya. 

 

c. Larangan Riba dalam Agama Islam, Kristen dan Yahudi 

Kedudukan riba dalam agama Islam telah dijelaskan lewat al-Qur’an dan 

al-Hadist, bahwa apapun bentuknya riba tetap haram. Keharaman riba dijelaskan 

dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 275-279, Ali Imran (3): 130, an-Nisaa(4): 

161, dan ar-Ruum(30): 39 dan beberapa Hadist dengan riwayat yang shahih. 

 
Al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 275-279 : 

šúïÏ%©!$# šúïÏ%©!$# tbqè=à2ù'tƒ 
(#4qt/Ìh•9$# Ÿw tbqãBqà)tƒ žwÎ) $yJx. 

ãPqà)tƒ ”Ï%©!$# çmäÜ¬6y‚tFtƒ 
ß`»sÜø‹¤±9$# z`ÏB Äb§yJø9$# 4 y7Ï9ºsŒ 

öNßg¯Rr'Î/ (#þqä9$s% $yJ¯RÎ) ßìø‹t7ø9$# 
ã@÷WÏB (#4qt/Ìh•9$# 3 ¨@ymr&ur ª!$# 

yìø‹t7ø9$# tP§•ymur (#4qt/Ìh•9$# 4 `yJsù 
¼çnuä!%y` ×psàÏãöqtB `ÏiB ¾ÏmÎn/§‘ 

4‘ygtFR$$sù ¼ã&s#sù $tB y#n=y™ 
ÿ¼çnã•øBr&ur ’n<Î) «!$# ( ïÆtBur yŠ$tã 
y7Í´¯»s9'ré'sù Ü=»ysô¹r& Í‘$¨Z9$# ( öNèd 

$pkŽÏù šcrà$Î#»yz ÇËÐÎÈ   
ß,ysôJtƒ ª!$# (#4qt/Ìh•9$# ‘Î/ö•ãƒur 

ÏM»s%y‰¢Á9$# 3 ª!$#ur Ÿw •=Åsãƒ ¨@ä. 
A‘$¤ÿx. ?LìÏOr& ÇËÐÏÈ   

¨bÎ) šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur 
ÏM»ysÎ=»¢Á9$# (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# 

(#âqs?#uäur no4qŸ2¨“9$# óOßgs9 öNèdã•ô_r& 
y‰ZÏã öNÎgÎn/u‘ Ÿwur ì$öqyz öNÎgøŠn=tæ Ÿwur 
öNèd šcqçRt“óstƒ ÇËÐÐÈ   

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 
(#qà)®?$# ©!$# (#râ‘sŒur $tB u’Å+t/ 

z`ÏB (##qt/Ìh•9$# bÎ) OçFZä. tûüÏZÏB÷s•B 
ÇËÐÑÈ   
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bÎ*sù öN©9 (#qè=yèøÿs? (#qçRsŒù'sù 5>ö•ysÎ/ 
z`ÏiB «!$# ¾Ï&Î!qß™u‘ur ( bÎ)ur óOçFö6è? 

öNà6n=sù â¨râäâ‘ öNà6Ï9ºuqøBr& Ÿw šcqßJÎ=ôàs? 
Ÿwur šcqßJn=ôàè? ÇËÐÒÈ  

 
275.    Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 
orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu 
terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

276.   Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat 
dosa. 

277.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati. 

278.    Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 

279.  Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 

 
A-Qur’an Surat Ali Imran (3): 130 : 

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw 
(#qè=à2ù's? (##qt/Ìh•9$# $Zÿ»yèôÊr& 
Zpxÿyè»ŸÒ•B ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 
öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÊÌÉÈ   

130.   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan. 
 

Al-Qur’an Surat an-Nisaa(4): 161 

ãNÏdÉ‹÷{r&ur (#4qt/Ìh•9$# ô‰s%ur 
(#qåkçX çm÷Ztã öNÎgÎ=ø.r&ur tAºuqøBr& 

Ä¨$¨Z9$# È@ÏÜ»t7ø9$$Î/ 4 $tRô‰tGôãr&ur 
tûïÌ•Ïÿ»s3ù=Ï9 öNåk÷]ÏB $¹/#x‹tã $VJŠÏ9r& 

ÇÊÏÊÈ   
161.   Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka 

Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda 
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orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. 

 

Al-Qur’an Surat ar-Ruum(30): 39. 

!$tBur OçF÷•s?#uä `ÏiB $\/Íh‘ 
(#uqç/÷Žz•Ïj9 þ’Îû ÉAºuqøBr& Ä¨$¨Z9$# 

Ÿxsù (#qç/ö•tƒ y‰YÏã «!$# ( !$tBur 
OçF÷•s?#uä `ÏiB ;o4qx.y— šcrß‰ƒÌ•è? 

tmô_ur «!$# y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd 
tbqàÿÏèôÒßJø9$# ÇÌÒÈ   

39.     Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya). 

 
Sedangkan hadist yang menerangkan hukum mengenai riba oleh Abu 

Bakr Jabir Al-Jazairi (2005: 504) disebutkan sebagai berikut: 

“Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, 

dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya).” (Diriwayatkan semua 

penulis. Sunan At-Tirmidzi menshahihkan hadist ini). 

“Satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu 

lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam berbuat zina.” (Diriwayatkan 

Ahmad dengan sanad shahih). 

Riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam, namun beberapa agama di 

dunia juga mempunyai aturan tersendiri atas hal ini. Sebagian kalangan kristiani 

menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6: 34-35 sebagai ayat yang 

mengecam praktik pengambilan bunga atau riba. Ayat tersebut menyatakan : 

“Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu 
berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang-orang 
berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima 
kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik 
kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka 
upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha 
Tinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih 
dan terhadap orang-orang jahat.”  
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Undang-undang Talmud milik umat Yahudi (Al-Kitab Perjanjian Lama) 

juga melarang praktik pengambilan riba. Dalam Kitab Levicitus (Imamat) pasal 

25 ayat 36-37 dinyatakan bahwa : 

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan 

engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. 

Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga 

makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.” 

Dengan demikian, sebenarnya larangan pengambilan riba juga telah diatur 

dalam agama selain Islam, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Dasar dari 

pelarangan riba pada beberapa agama tersebut hampir sama, yaitu untuk 

menghindari pemerasan terhadap sesama manusia dan untuk mendorong 

transaksi/kegiatan ekonomi yang sehat. 

 

d. Hukum Bunga Bank 

Dalam sistem perbankan terdapat bunga yang diberikan kepada nasabah 

sebagai imbalan atas simpanan dananya di bank, baik dalam bentuk tabungan, 

deposito ataupun giro. Bunga juga diterapkan dalam sistem perkreditan bank. 

Nasabah yang meminjam dana harus membayar bunga sesuai ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh bank. Sistem bunga tidak hanya diterapkan oleh lembaga 

perbankan, namun juga oleh lembaga keuangan lain seperti pegadaian dan 

asuransi. 

Bunga yang diberikan bank atau lembaga keuangan konvensional yang 

lain oleh sebagian ulama dihukumi haram. Hal ini dilihat dari karakteristik bunga 

yang hampir sama dengan riba, yakni tidak ada kegiatan penyeimbang yang 

dilakukan oleh pemilik modal sehingga ia mendapatkan keuntungan (berupa 

bunga). Akan tetapi ada beberapa teori ekonomi yang membenarkan pengambilan 

bunga di dalam sistem perbankan, yakni: 

1) Teori Abstinence    

Teori ini menganggap bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada 

seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (abstinence). Ia 

menahan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk 
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memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan-

sehingga menunda suatu kepuasan-menuntut suatu kopensasi, dan kompensasi 

itu adalah bunga. 

2) Teori Bunga Sebagai Imbalan Sewa 

Teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan 

bilamana digunakan untuk melakukan produksi. Uang bila tidak digunakan 

tidak menghasilkan keuntungan, tetapi bila digunakan dipastikan 

menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan. 

3) Teori Produktif – Konsumtif 

Teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa 

keuntungan bagi orang yang meminjamnya. Setiap uang yang dipinjamkan 

baik pinjaman produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi 

peminjam, sehingga pihak yangmeminjami berhak untuk menarik sekian 

persen keuntungan dari apa yang telah peminjam lakukan atas pinjaman yang 

telah diberikan. 

4) Teori Opportunity Cost 

Teori ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti pemberi 

pinjaman menunggu atau menahan diri untuk tidak menggunakan modal 

sendiri guna memenuhi keinginan sendiri. Hal ini serupa dengan memberikan 

waktu kepada peminjam. Pemberi pinjaman dianggap berhak mengenakan 

harga sesuai dengan lamanya waktu pinjaman. 

 

 

5) Teori Kemutlakan Produktivitas Modal 

Teori ini beranggapan bahwa (1)modal mempunyai kesanggupan sebagai alat 

dalam produksi, (2)modal mempunyai kekuatan-kekuatan untuk menghasilkan 

barang-barang dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang bisa dihasilkan 

tanpa memakai modal, (3)modal sangup menghasilkan benda-benda yang 

lebih berharga dari apa yang dihasilkan tanpa modal, dan (4)modal sanggup 

menghasilkan nilai yang lebih besar dari modal itu sendiri. Dengan demikian 

pemberi pinjaman layak mendapatkan imbalan bunga.  
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6) Teori Nilai Uang pada Masa Datang Lebih Rendah 

Teori ini menganggap bunga sebagai selisih nilai (agio) yang diperoleh dari 

barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran 

barang di waktu yang akan datang. 

7) Teori Inflasi 

Teori ini menganggap dengan timbulnya kecenderungan adanya penurunan 

nilai uang di masa datang. Untuk itu mengambil tambahan dari uang yang 

dipinjamkan merupakan sesuatu yang logis sebagai kompensasi penurunan 

nilai uang selama dipinjamkan. 

 

6. Bagi Hasil dan Bonus 

“Bagi hasil adalah suatu perkongsian, di mana terjadi perikatan dua 

orang/pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek di mana masing-

masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala 

kerugian yang terjadi.” (Syarif Arbi, 2003: 215).  

Bagi hasil yang dipraktekkan dalam kegiatan simpan-pinjam merupakan 

perikatan antara nasabah dengan lembaga keuangan. Nasabah (kreditur) sebagai 

pihak yang mempercayakan  lembaga keuangan sebagai pengelola dananya, atau 

lembaga keuangan sebagai pihak yang mempercayakan dananya untuk dikelola 

oleh nasabah (debitur). Dengan demikian terdapat keseimbangan kerja antara 

pemilik dana dan pengelola dana. Kegiatan bagi hasil ini memiliki dua 

kemungkinan, bisa mendatangkan kerugian ataupun keuntungan. Semua 

konsekuensi yang terjadi dalam kegiatan bagi hasil harus ditanggung bersama 

sesuai kesepakatan awal, termasuk pembagian nisbah bagi hasil. 

Bagi hasil dalam terminologi bahasa Inggris dikenal sebagai profit sharing 

yang diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari 

suatu perusahaan. Hal ini dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan 

pada keuntungan pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran 

bulanan ataupun mingguan. Dalam praktek penyimpanan dana secara syariah, 

lembaga keuangan kadang memberikan imbalan bonus kepada nasabah. Hal ini 

bukan termasuk dalam bunga/interest, karena dalam Islam disyariatkan bahwa 
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sebaik-baik peminjam adalah yang terbaik ketika membayar. Deskripsi 

perbandingan bonus dan bunga oleh Syarif Arbi (2003: 226) digambarkan sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Deskripsi Bonus dan Bunga 

Deskripsi Bonus Bunga 

Pembayaran 
Hanya diberikan sesudah 
selesai dana dipergunakan. 

Dapat diberikan sebelum dana 
dipergunakan dan dapat juga 
sesudahnya. 

Besarnya 

Besarnya tidak ditentukan di 
muka, setelah selesai 
penggunaan dana baru 
diketahui. 

Besarnya ditentukan di muka 
sebelum dana dipergunakan 
dengan prosentase tertentu. 

Pihak yang 
menentukan 

Pada dasarnya ketentuan 
besarnya bonus ditetapkan 
pihak pengguna dana. 

Pada dasarnya ketentuan 
besarnya interest ditentukan 
pihak pemilik dana. 

 
Antara bunga dan bagi hasil meski sama-sama mendatangkan keuntungan,  

namun keduanya memiliki perbedaan yang nyata. Islam mendorong praktik bagi 

hasil dan melarang pengambilan riba atau bunga. Perbedaan prinsip bagi hasil dan 

bunga oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001) dijelaskan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 3. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil 

Bunga Bagi Hasil 

1) Penentuan bunga dilaksanakan 
pada waktu akad dengan 
asumsi harus selalu untung 

1) Penentuan besarnya rasio atau 
nisbah bagi hasil dibuat pada waktu 
akad dengan berpedoman pada 
kemungkinan untung atau rugi 

2) Besarnya presentase 
berdasarkan pada jumlah uang 
atau modal yang dipinjamkan 

2) Besarnya rasio bagi hasil 
berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh 
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3) Pembayaran bunga tetap seperti 
yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan apakah proyek 
yang dijalankan oleh pihak 
nasabah untung atau rugi 

3) Bagi hasil bergantung pada 
keuntungan proyek yang dijalankan, 
bila usaha merugi maka kerugian 
akan ditanggung bersama oleh 
kedua belah pihak 

4) Jumlah pembayaran bunga 
tidak meningkat sekalipun 
jumlah keuntungan berlipat 
atau keadaan ekonomi sedang 
“booming”. 

4) Jumlah pembagian bagi hasil 
meningkat sesuai dengan 
peningkatan jumlah pendapatan. 

 
Contoh perbedaan perhitungan deposito dengan mengggunakan bunga dan 

bagi hasil adalah sebagai berikut: 

1) Sistem Bagi Hasil 

Seseorang memiliki deposito Rp.10.000.000,00, jangka waktu 1 bulan. Nisbah 

bagi hasil antara nasabah dan lembaga keuangan adalah 57% : 43%. Jika 

keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan untuk satu bulan adalah 

Rp.20.000.00,00 dan rata-rata deposito jangka waktu 1 bulan adalah 

Rp.950.000.000,00 berapakah keutungan yang diperoleh nasabah tersebut ? 

Jawab : 

(Rp.10.000.000,00 / Rp.950.000.000,00) x Rp.20.000.000,00 x 57%   

=   Rp.120.000,00 

2) Sistem Bunga 

Seseorang membuka deposito jangka waktu 1 bulan sebesar Rp.10.000.000,00 

dengan bunga 9% pa. Berapa bunga yang diperoleh pada saat jatuh tempo ? 

Jawab : 

(Rp.10.000.000,00 x 9% x 31 hari ) x 365 hari  =   Rp.76.438,36 

7. Simpanan  

a. Pengertian Simpanan 

Menurut Syarif Arbi (2003: 222) “Di dalam terminologi syariah, 

simpanan dikenal dengan al-wadiah yang dapat diartikan sebagai titipan murni 

dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus 

dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki”.  
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Definisi simpanan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada 

bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, 

sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan 

itu”. 

Simpanan dalam koperasi Indonesia terdiri atas dua jenis simpanan utama, 

yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pinjaman dari anggota/calon 

anggota atau disebut simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut 

dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian Pasal 41, diberikan definisi sebagai berikut : 

1) Simpanan Pokok 

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan 

masih menjadi anggota.   

2) Simpanan Wajib 

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang 

wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan 

tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 

bersangkutan menjadi anggota.  

3) Pinjaman Anggota 

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang 

memenuhi syarat. 

 

b. Produk Simpanan Koperasi 

Koperasi simpan pinjam termasuk badan usaha yang beroperasi di bidang 

keuangan. Oleh karena itu produk yang dihasilkan berupa simpanan dan pinjaman 

(kredit). Simpanan sebagai produk koperasi adalah simpanan yang ditawarkan 

kepada anggota secara sukarela. Jadi yang termasuk produk koperasi simpan 

pinjam hanyalah simpanan sukarela, sedangkan simpanan wajib dan simpanan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

pokok adalah simpanan yang diwajibkan untuk membentuk modal koperasi. 

Simpanan yang ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam berupa simpanan 

sukarela yang dapat berupa ; 1) Tabungan, yaitu simpanan yang bisa diambil 

sewaktu-waktu, 2) Deposito, yaitu simpanan dengan jangka waktu pencairan pada 

masa-masa tertentu atau disebut sebagai simpanan berjangka.  

Sedangkan “Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam 

penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah”. 

(Adiwarman Karim, 2004: 97). Meskipun prinsip ini digunakan oleh bank syariah 

namun digunakan pula dalam prinsip koperasi jasa keuangan syariah atau Baitul 

Maal wa Tamwil.  

Sayyid Sabiq seperti dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 85) 

mengemukakan bahwa “Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan 

dikenal dengan prinsip al-wadi’ah. Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan 

murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang 

harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki”.   

Al-wadiah yad al-amanah (tangan amanah) merupakan titipan yang tidak 

mewajibkan penerima titipan untuk bertanggung jawab atas kehilangan atau 

kerusakan pada aset titipan, yang bukan akibat dari kecerobohan atau kelalaian 

yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas 

ekonomi, penerima titipan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut, tetapi 

menggunakannya untuk aktivitas ekonomi tertentu. Oleh karena itu, ia akan 

meminta ijin kepada pemilik aset untuk mempergunakan harta tersebut dengan 

catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan 

demikian titipan ini menjadi adh-dhamanah (tangan penanggung), yang berarti 

penerima titipan bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan barang 

titipan. Aplikasi dalam praktek simpan pinjam adalah berupa tabungan dan 

tabungan berjangka (deposito), dimana lembaga keuangan syariah, dalam hal ini 

adalah BMT, bisa memberikan bonus atau imbalan tertentu kepada pemilik aset.   

“Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha” (Muhammad Rawas Qal’aji 
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dalam Muhammad Syafi’i Antonio, 2001: 95). Dalam Pedoman Akuntansi 

Perbankan Syariah Indonesia (2003: 175) dikemukakan bahwa “Mudharabah 

adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana 

(mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil 

(keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka”.  

Ahmad asy-Sarbasyi seperti dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio 

(2001: 95), menyebutkan bahwa : 

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) 
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama 
kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu 
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola 
harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.  

 
 “Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan 

deposito berjangka” (Adiwarman Karim, 2004: 99). Dengan demikian produk 

simpanan koperasi simpan pinjam dengan prinsip konvensional maupun prinsip 

syariah (BMT) adalah sama, yaitu berupa produk tabungan dan deposito serta 

produk lain yang bisa dipersamakan dengan itu sesuai dengan kebutuhan anggota. 

 

8. Pinjaman 

a. Pengertian Pinjaman 

Eldon S. Hendriksen dan Michael F. Van Breda (2000: 39) berpendapat 

bahwa : 

Kredit datang dari akar kata yang sama dengan kata creed yang berarti 
sesuatu yang dipercaya, seperti pernyataan kepercayaan agama Kristen yang 
dikenal dengan sebagai Apostles’ Creed. Kata itu dapat juga berarti orang 
yang dipercaya seseorang, seperti kreditor – dengan memberi mereka 
pinjaman kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Kata asalnya dalam 
bahasa latin adalah credere, yang disingkat menjadi cr yang digunakan 
dalam ayat jurnal.  

 
Pinjaman atau kredit menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 

ayat 11 adalah “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
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dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.  

Menurut syariah Islam pinjaman atau kredit disebut sebagai pembiayaan, 

seperti ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 12 pada UU yang sama : 

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
 

Dengan demikian pinjaman merupakan barang atau dana yang 

dipercayakan kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan sesuai 

perjanjian awal. Terdapat beberapa perbedaan antara pinjaman secara 

konvensional dan secara syariah. Pinjaman secara konvensional diartikan sebagai 

kredit yang mengandung bunga dalam pengembalian akhir oleh nasabah. 

Sedangkan pinjaman secara syariah diistilahkan sebagai pembiayaan dimana 

nasabah tidak berkewajiban membayar bunga, akan tetapi dengan memberikan 

bagi hasil atau imbalan.  

 

b. Produk Pinjaman Koperasi 

Koperasi simpan pinjam mengeluarkan produk berupa pinjaman yang 

ditawarkan kepada anggota maupun non anggota berupa kredit atau pembiayaan 

dalam prinsip syariah. Pinjaman merupakan tugas pokok koperasi simpan pinjam 

yang diberikan kepada anggota atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Menurut sifat penggunaannya, pinjaman dapat dibedakan ke dalam dua jenis 

sebagai berikut : 

 

1) Pinjaman Produktif 

Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang ditujukan untuk kebutuhan  produksi 

dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, 

perdagangan maupun investasi.   

2) Pinjaman Konsumtif  
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Yaitu pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang 

akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Koperasi simpan pinjam sistem konvensional memberikan pinjaman 

dengan cara memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai 

berbagai macam kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan yang sifatnya produktif 

maupun konsumtif, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga.  

Baitul Maal wa Tamwil membantu memenuhi berbagai macam kebutuhan 

dana yang sifatnya produktif bukan dengan meminjamkan uang melainkan dengan 

menjalin hubungan partnership dengan nasabah, BMT bertindak sebagai 

penyandang dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengusaha (mudharib). 

Skema pembiayaan semacam ini disebut sebagai mudharabah. Fasilitas ini dapat 

diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan bagi hasil dibagi secara periodik 

dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan 

jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian BMT. 

 

c. Unsur-unsur Kredit 

Di dalam perhitungan kredit, faktor-faktor yang dapat menjadi biaya bagi 

nasabah/debitur adalah bunga yang harus dibayar, potongan-potongan pokok 

pinjaman seperti biaya administrasi, biaya provisi dan komisi yang dipungut 

bersamaan dengan persetujuan dan pencairan kredit tersebut, serta agunan yang 

diminta oleh lembaga keuangan. 

1) Suku Bunga 

Menurut Ruddy Tri Santoso (1996: 59) pada prinsipnya perhitungan suku 

bunga pinjaman didasarkan atas dua sistem, yaitu : 

· Perhitungan bunga efektif, dan 

· Perhitungan bunga flat  

Sedangkan penentuan suku bunga pinjaman sangat tergantung pada 

beberapa hal, antara lain: 

· Jangka Waktu Kredit 

Makin panjang jangka waktunya berarti risiko semakin besar sehingga tingkat 

suku bunga juga akan semakin tinggi. 
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· Kualitas Jaminan Kredit 

Jaminan yang mudah dicairkan (likuid) akan menyebabkan risiko yang cukup 

rendah sehingga bunga pinjaman dapat menjadi lebih rendah. 

· Competitive Product dan Exclusive Product 

Competitive product karena tingginya tingkat persaingan akan menyebabkan 

tingginya risiko dan tingkat suku bunga pinjaman, sedangkan exclusive 

product, yang monopoli sifatnya, akan menyebabkan rendahnya suku bunga 

pinjaman.   

· Hubungan Baik 

Hubungan yang baik dan lamanya tingkat kepercayaan antara lembaga 

keuangan dengan debitur akan menyebabkan semakin rendahnya tingkat suku 

bunga pinjaman. 

· Reputasi Perusahaan 

Perusahaan dengan credit rating tinggi akan berisiko rendah, sehingga 

mengakibatkan tingkat suku bunga pinjaman menjadi rendah. 

· Jaminan Pihak Ketiga 

Bonafiditas penjamin akan mengurangi risiko kredit, yang selanjutnya 

mempengaruhi secara langsung rendahnya tingkat suku bunga pinjaman. 

Menurut Thomas Suyatno, HA. Chalik, Made Sukada, C. Tinon 

Yunianti Ananda dan Djuhaepah T. Marala (2003: 106) cara perhitungan bunga 

kredit dapat dibedakan atas cara perhitungan sebagai berikut: 

1. Sliding rate 

2. Flat rate 

3. Floating rate 

4. Discounted rate 

 

Penjelasan cara-cara perhitungaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sliding rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus sliding 

rate adalah bahwa pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan 

semakin menurun dari bulan ke bulan (atau dari suatu periode ke periode 
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berikutnya) sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman sebagai akibat adanya 

pembayaran cicilan pokok pinjaman. 

2. Flate rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus flat rate 

adalah pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan tetap dari suatu 

periode ke periode lainnya walaupun pokok pinjaman menurun sebagai akibat 

adanya pembayaran pokok pinjaman. 

3. Floating rate 

Yang dimaksud dengan cara perhitungan bunga dengan rumus floating 

rate (bunga mengambang) adalah cara penentuan bunga yang besarnya tidak 

ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan 

perkembangan tingkat bunga yanga ada di pasar uang (money market rate). 

Tingkat bunga bisa ditetapkan dengan dasar: domestic money market ataupun 

international money market rate. Rumus floating rate dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.  Money market rate 6 bulan + 2% 

b.  LIBOR / SIBOR 6 bulan + 2% 

Penggunan perhitungan bunga dengan rumus floating rate pada 

umumnya dikenakan pada nasabah peminjam (debitur) yang jangka waktu 

pinjamannya lebih dari 5 tahun, ataupun pinjaman jangka panjang lainnya. 

 

2) Provisi dan Komisi 

Provisi dan komisi kredit adalah besarnya jumlah uang yang harus dibayar 

oleh debitur dari jumlah nominal pokok pinjaman yang sudah terpenuhi. Provisi 

dan komisi biasanya hanya dipungut sekali di muka untuk setiap tahun sesuai 

jangka waktu kredit yang disepakati.  

Besarnya provisi, atau yang juga lazim disebut Comission Fee, bervariasi 

antara 0 – 1% per tahunnya untuk setiap kredit maupun transaksi yang disepakati. 

Besarnya provisi disesuaikan dengan jumlah fasilitas kredit yang diterima oleh 

debitur sehingga tidak memberatkan kondisi keuangan nasabah pada 

pengembalian kredit itu. Adakalanya provisi dipungut untuk setiap transaksi 
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kredit terutama untuk pinjaman yang bersifat sementara. Pemungutan provisi 

harus dilakukan dengan advice nota debet ke nasabah yang disesuaikan dengan 

sistem perhitungan provisi yang telah disetujui dalam rekomendasi kredit. 

 

3) Agunan  

Agunan merupakan jaminan pemberian kredit yang meyakinkan lembaga 

keuangan atas kesanggupan dan kemampuan calon debitur untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Syarif Arbi (2003: 101) berpendapat : 

Jaminan kredit disebut sebagai agunan yang dikenal umum sebagai jaminan 
kebendaan, berupa barang bergerak atau barang tak bergerak, untuk 
meyakinkan bank bahwa apabila debitur tidak sanggup mengembalikan 
utangnya, barang-barang tersebut dapat dicairkan menjadi uang untuk 
melunasi utang debitur. Lebih jauh agunan dapat juga diberikan oleh orang 
perseorangan yang memberikan jaminan kepada bank bahwa apabila debitur 
tidak sanggup mengembalikan utangnya maka pihak penjamin yang akan 
melunasi. 

 
Meskipun agunan telah diserahkan kepada bank, namun bukan menjadi 

pemilik bank selama jangka waktu kredit belum habis dan debitur masih sanggup 

melunasi kewajibannya. Jenis agunan yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah: 

· Agunan perorangan, yaitu suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak 

ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur 

tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

· Agunan kebendaan, yaitu penyerahan hak oleh debitur/pihak ketiga atas 

barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan agunan atas kredit yang 

diperoleh debitur di mana bank dengan melakukan pengikatan agunan tersebut 

menjadi hak yang didahulukan dari kreditur lain untuk mengambil pelunasan 

terhadap hasil penjualan agunan tersebut. Agunan kebendaan terdiri atas 

agunan benda bergerak dan tidak bergerak. 

9. Pengembangan Koperasi Kredit 

Pengembangan koprerasi kredit dapat dilaksanakan dengan berbagai 

strategi, antara lain dengan pengetahuan karakteristik konsumen yang berasal dari 
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masyarakat sekitar maupun anggota koperasi, manajemen organisasi dan 

manajemen produk yang dihasilkan. 

 
a. Karakteristik Anggota dan Masyarakat  

Harper W. Boyd, Orville C. Walker & Jean-Claude Larreche (2000: 120) 

mengemukakan bahwa : 

Pengambilan keputusan konsumen pada dasarnya merupakan proses 
pemecahan masalah. Kebanyakan konsumen, baik konsumen individu 
maupun pembeli organisasi – melalui proses mental yang hampir sama 
dalam memutuskan produk dan merek apa yang akan dibeli. Walaupun 
nyata sekali bahwa berbagai konsumen akhirnya memilih untuk membeli 
barang-barang yang berbeda disebabkan oleh perbedaan karakteristik 
pribadi (kebutuhan, manfaat yang dicari, sikap, nilai, pengalaman masa lalu, 
dan gaya hidup) dan pengaruh sosial (perbedaan kelas sosial, kelompok 
rujukan, atau kondisi keluarga). 
 

Koperasi kredit biasanya muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok 

orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk 

menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan untuk 

dipinjamkan di antara  sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai 

sesuai dengan kesepakatan bersama pula. Pinjaman dapat diberikan atas keperluan 

darurat, usaha produktif (niaga atau investasi) atau untuk keperluan kesejahteraan 

para anggota. 

Secara praktis ikatan yang mempersatukan mereka itu dapat dibagi dalam 

tiga golongan (Thoby Mutis, 2004: 60), yaitu: 

1. Ikatan kebersamaan lingkungan kerja. Misalnya karyawan suatu instansi 

pemerintah atau swasta, guru, perawat. 

2. Kesamaan tempat tinggal. Misalnya RT, RW, pedukuhan, kampung, desa. 

3. Keanggotaan sesuatu perkumpulan/organisasi. Umpamanya himpunan petani, 

himpunan nelayan, himpunan pecinta alam, perkumpulan mahasiswa. 

Pengalaman menunjukkan bahwa ketiga jenis ikatan pemersatu sebagai 

dasar solidaritas bersama di atas mampu memekarkan kesamaan pandangan 

terhadap pengembangan sikap hemat, saling percaya, penataan simpanan yang 

praktis dalam lingkup swadaya, penggunaan uang secara lebih bijaksana, 

pelayanan pinjaman secara cepat, tepat dan murah, tanpa keharusan adanya 
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jaminan yang tinggi bagi para anggotanya. Kecuali itu, ikatan pemersatu 

memudahkan pelaksanaan usaha pendidikan yang diberikan kepada anggota dan 

calon anggota. 

Ada enam pilar pokok bagi pengembangan koperasi kredit, yakni 

swadaya, kerja sama, efisiensi, solidaritas, kesejahteraan bersama, dan pendidikan 

yang berkesinambungan. Keenam hal itu biasanya dimasukkan dalam lingkup 

bahan pendidikan, baik secara formal maupun secara informal, secara lisan 

maupun tertulis. 

 

b. Penetapan Harga 

Suatu badan usaha atau organisasi dikatakan berkembang dan berhasil 

apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam teori ekonomi 

tradisional, tujuan koperasi yang dominan adalah meminimalkan harga input yang 

harus dibayar oleh anggota. Namun, aturan ini bukan merupakan gambaran dari 

perilaku yang sebenarnya, sebab banyak koperasi menggunakan prinsip penetapan 

harga lainnya dan sering berperilaku layaknya perusahaan biasa yaitu 

memaksimalkan laba yang kemudian akan dibagikan lagi kepada para 

anggotanya. Ada lima aturan penetapan harga bagi koperasi menurut Jochen 

Ropke (2003: 73), yaitu: 

a. Memaksimalkan Laba 

Perusahaan dalam kondisi ekuilibrium ketika ia memaksimalkan laba yang 

didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost (TC) dan total revenue (TR). 

Keadaan ini sama dengan aturan persamaan marginal revenue = marginal cost 

(MR = MC).  

 

 

b. Maksimisasi Output 

Asumsi perilaku lainnya adalah maksimisasi output, dalam kondisi bahwa 

tidak akan ada kerugian yang diderita oleh koperasi. Kondisi ini akan terwujud 

jika average cost (AC) = average revenue (AR). Harganya menjadi P = AC = 

AR. 
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c. Meminimasi Avarage Cost 

Ini merupakan tujuan koperasi untuk memberikan pelayan kepada anggota 

dengan tingkat harga yang serendah-rendahnya. Hal ini berarti koperasi 

memproduksi output pada average cost yang minimum. 

d. Kompetitif Ekuilibrium 

Koperasi berperilaku seperti halnya ia berada di dalam struktur pasar yang 

kompetitif. Dalam pasar persaingan sempurna ekuilibrium akan diperoleh jika 

MC = P = AC. 

Dalam solusi persaingan, koperasi akan meningkatkan produksinya sampai 

pertambahan biaya bagi pertambahan unit produksinya (marginal cost) sama 

dengan harga yang harus dibayar oleh anggota. 

Kondisi sepertri ini akan memuaskan bagi kondisi efisiensi terpenting di mana 

harga sama dengan marginal cost (P = MC). Pembeli dikenakan harga yang 

sama persis dengan biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya dalam 

produksi pada unit produksi tambahan tersebut. Lagi pula harga sama dengan 

average cost (AC), dengan demikian tak akan ada laba super-normal pada 

tingkat output di mana efisiensi produksi dimaksimumkan. 

e. Maksimisasi SHU/Dividend (Patronage Refund) 

Jika koperasi bertujuan untuk memaksimumkan SHU yang dapat 

didistribusikan kepada anggotanya, koperasi tersebut harus memproduksi 

output yang merupakan hasil terbesar dari perbedaan antara harga yang akan 

dibebankan, dengan rata-rata biaya produksinya (AC). Situasi ini tidak akan 

stabil, juga tidak akan merupakan ekuilibrium koperasi. Dengan harga yang 

rendah tersebut, anggota akan meningkatkan permintaan atas pelayanan yang 

disediakan oleh koperasi, sampai ekuilibrium kompetitif (solusi) dicapai 

kembali. 

Alternatif-alternatif perilaku Maksimisasi Output, Minimisasi Avarage 

dan Solusi Kompetitif merupakan hal yang paling sering disebut dalam literatur 

sebagai aturan dalam koperasi. 

Dalam aturan harga, dimana koperasi menjual jasanya/produknya kepada 

anggota pada harga yang serendah mungkin tanpa menderita kerugian, disebut 
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strategi penetapan harga yang “optimal”. Akan tetapi, setiap aturan maupun 

tujuan-tujuan yang relevan, mungkin sesuai bagi beberapa kelompok kepentingan 

dalam koperasi (atau bagi sebagian individu dalam beberapa kelompok), tapi 

bertentangan bagi yang lainnya.  

Contoh dalam hal ini adalah: kelompok manajemen mungkin lebih 

menyukai maksimisasi laba, tetapi manajemen juga dapat melihat bahwa 

perluasan skala usaha (melalui maksimisasi output tanpa menderita kerugian) 

adalah suatu hal yang menarik. Pengurus mungkin saja menyetujuinya, karena 

laba yang tinggi atau perkembangan koperasi, dipandang sebagai suatu 

keberhasilan. Keberhasilan koperasi juga sebagai implikasi dari keberhasilan 

pengurus itu sendiri. Bahkan beberapa anggota mungkin dapat memperoleh 

manfaat dari kebijakan semacam itu, terutama mereka yang kurang aktif, karena 

mereka tidak lagi melakukan hubungan usaha dengan koperasi. Akan tetapi, 

anggota yang melakukan hubungan usaha dengan koperasinya, dapat memandang 

kebijakan ini dari sudut pandang yang berbeda sebagai suatu hal yang kurang 

menguntungkan bagi mereka. 

 

c. Pertumbuhan Simpan-Pinjam dan Inflasi 

Secara ideal, apabila koperasi-koperasi pada suatu tahun dapat 

meningkatkan simpanan-simpanan secara baik dan teratur, antara lain dapat 

dilihat pada pertumbuhan simpanan di koperasi-koperasi lebih tinggi daripada 

pertumbuhan angka inflasi, maka koperasi-koperasi dapat memacu angka 

pertumbuhan koperasinya secara lebih rapi. Thoby Mutis (2004: 99) 

mengemukakan bahwa: 

Dalam teori tentang pertumbuhan koperasi secara mikro bisanya ada 
rumusan sederhana yang dikemukakan, yakni pertumbuhan simpanan, 
pertumbuhan harta, pertumbuhan pinjaman dan SHU dari tahun ke tahun 
perlu ditata sedemikian rupa. Akibatnya, angka pertumbuhannya lebih tinggi 
daripada angka inflasi yang ada. Hal ini biasanya dipacu buat mendapatkan 
pegangan yang aman. 

 
Dalam bahasan inflasi, aspek simpanan diperhatikan secara awal. Hal ini 

karena berangkat dari asumsi bahwa koperasi yang baik adalah koperasi yang 
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menggerakkan bisnisnya berawal dari pijakan kekuatan dari dalam, dengan kata 

lain simpanan anggota merupakan sumber internal financing (pendanaan dari 

dalam), sedangkan pendanaan dari luar hanya merupakan pelengkap. 

Dalam penataan koperasi terdapat istilah Zero Cash Arrangement (ZCA) 

atau penataan kas yang kosong. Menurut Thoby Mutis (2004: 100) : 

Di sini diartikan dengan jumlah simpanan yang masuk ke koperasi harus 
terus menerus dapat disalurkan secara cepat dalam bentuk-bentuk pinjaman 
kepada anggota dengan tepat sehingga uang di kas seminimum mungkin. 
Dengan demikian, semua simpanan yang masuk didayagunakan secara 
optimal tidak ada yang idle (tidak dimanfaatkan). 

 
Dalam penataan manajemen simpan-pinjam, terdapat prinsip rasio bunga, 

yakni rasio satu banding satu. Rasio biasanya dipakai pula untuk merangsang 

anggota bahwa kalau tingkat bunga dinaikkan maka pendapatan bunga perlu 

dibagi dua, yakni yang lima puluh persen untuk pendapatan koperasi sedangkan 

50% lainnya dapat dikembalikan kepada anggota atau menjadi pendapatan 

anggota secara individual yang meminjam dan menyimpan di koperasi. Hal ini 

berarti apabila tingkat bunga setahun adalah 25%, maka pada akhir tahun paling 

tidak anggota akan mendapatkan kembali 12,5% dari pendapatan bunga. 

 

10. Pengembangan BMT 

Pengembangan BMT sebenarnya hampir sama dengan pengembangan 

koperasi kredit atau KSP. BMT perlu memperhatikan karakteristik nasabah dan 

masyarakat lingkungan sekitar, manajemen organisasi dan manajemen produk. 

Akan tetapi tolok ukur keberhasilan BMT bukan hanya sekedar bisnis, namun 

masalah zakat, infaq dan shadaqoh juga diperhatikan. 

Menurut Heri Sudarsono (2003: 95) terdapat beberapa strategi untuk 

mempertahankan eksistensi BMT, yakni: 

1) Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari 

tingkat pendidikan dan pengetahuan. BMT dituntut meningkatkan sumber 

daya melalui pendidikan formal mupun non formal. 

2) Strategi pemasaran yang local oriented berdampak lemah pada upaya BMT 

untuk mensosialisasikan produk-produk BMT di luar masyarakat dimana 
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BMT itu berada. Guna mengembangkan BMT maka upaya-upaya 

meningkatkan teknik pemasaran perlu dilakukan, guna memperkenalkan 

eksistensi BMT di tengah-tengah masyarakat. 

3) Perlunya inovasi, produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, 

dan kadangkala BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan 

bisnis yang ada di masyarakat. Hal ini timbul dari berbagai sebab; pertama, 

timbulnya kekhawatiran tidak sesuai dengan syariah; kedua, memahami 

produk BMT hanya seperti yang ada. 

4) Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategik 

dalam bisnis. 

5) Pengembangan aspek paradigmatik, diperlukan pengetahuan mengenai aspek 

bisnis islami dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT terhadap 

masyarakat dan nasabah. 

6) Sesama BMT sebagai partner dalam rangka mengentaskan ekonomi 

masyarakat. 

7) Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang BMT untuk lebih 

kompetitif. Evaluasi dilakukan dengan mendirikan lembaga evaluasi BMT 

atau lembaga sertifikasi BMT. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian dari teori-teori atau 

temuan dari bahan penelitian lain yang turut mendasari penyusunan penelitian ini. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan perkembangan dan prospek Lembaga 

Keuangan Syariah serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah sebagai 

berikut: 

 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia tahun 2000 dengan tema 

“Potensi, Preferensi dan Perilaku masyarakat Terhadap Bank Syariah di Pulau 

Jawa” 

Penelitian ini dilakukan di empat wilayah yang terdiri dari Jawa Barat 

bekerja sama dengan LP-IPB, Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan LP-
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UNDIP Semarang, Jawa Timur bekerja sama dengan PPBEI-UNIBRAW. 

Penelitian ini mengarah pada prospek perkembangan bank syariah dilihat dari 

eksternal lembaga, yakni dari pendapat dan potensi masyarakat. Resume hasil 

penelitian untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

digambarkan sebagai berikut (Bank Indonesia dalam Muhammad, 2002: 205): 

a. Potensi Ekonomi yang menunjukkan tentang akseptabilitas wilayah serta 

tingkat pengeluaran keluarga, maka terlihat adanya kabupaten yang 

berkategori tinggi (Kota Semarang, Pekalongan, Kendal, Tegal, Surakarta 

dan Yogyakarta), sementara yang berkategori rendah antara lain 

kabupaten: Rembang, Jepara , Kudus, Demak, Boyolali dan Cilacap. 

b. Preferensi terhadap keuntungan relatif yang mencerminkan pandangan 

responden tentang perbankan syariah mempunyai nilai lebih jika 

dibandingkan dengan bank konvensional. 

c. Preferensi terhadap kompatibilitas yang menunjukkan tingkat kecocokan 

terhadap sistem perbankan syariah maka terlihat bahwa sebagian 

masyarakat tidak setuju terhadap tingkat kompatibilitas dari perbankan 

syariah. 

d. Masyarakat memiliki tingkat keingintahuan terhadap bank syariah. 

e. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui sistem maupun produk-

produk perbankan syariah. 

f. Adapun keinginan masyarakat untuk menabung dan memperoleh 

pembiayaan di bank syariah untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY 

memiliki prospek yang menggembirakan untuk pengembangan bank 

syariah karena ada respon positif masyarakat. 

g. Pada sisi tabungan, faktor yang paling menentukan adalah variabel 

aktivitas sosial, penerimaan terhadap hal baru serta pemahaman tentang 

sistem syariah yang komperhensif. 

h. Pada sisi pembiayaan terlihat faktor-faktor yang berpengaruh adalah 

variabel aktivitas sosial, keterbukaan terhadap hal-hal baru, perbedaan ras, 

pemahaman terhadap sistem syariah yang komperhensif. 
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Berdasarkan penelitian tersebut, wilayah Jawa Tengah memiliki 

potensi yang cukup bagus untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah  

karena ada penerimaan dan respon positif dari masyarakat, akan tetapi 

penerimaan tersebut tidak didukung dengan adanya pemahaman akan kinerja 

dan produk syariah oleh masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan 

perkembangan lembaga keuangan syariah bisa terhambat karena terjadi 

asimetri pemahaman dan informasi antara lembaga dan masyarakat, salah satu 

imbasnya adalah kekecewaan nasabah. 

 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Omar Hazeim Abdul Karem tahun 2003 

dengan tema “Kendala-kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di 

Indonesia” 

Penelitian diarahkan pada kondisi internal lembaga dan pemerintahan, 

yaitu mengenai faktor-faktor yang menghambat eksistensi bank syariah 

dengan latar belakang adanya fenomena kecenderungan nasabah untuk 

berhenti menjadi nasabah bank syariah dan berpindah kembali ke bank 

konvensional. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Kendala-kendala yang menghambat eksistensi perbankan syariah meliputi 

empat kendala, yakni; 1) Kendala fiqh; adanya kontrofersial mengenai 

bunga dan produk jasa perbankan syariah yang dianggap masih berbau 

bunga; 2) Problem hukum; tidak adanya UU yang memberi penjelasan 

mengenai cara operasional perbankan syariah di Indonesia antara tahun 

1992-1998, dan adanya beberapa permasalahn yang terkait dengan 

likuiditas perbankan syariah yang berkaitan dengan UU BI No. 23 Tahun 

1999, serta tidak adanya badan yang jelas untuk penyelesaian perkara 

antara bank syariah dengan nasabah; 3) Rendahnya sosialisasi perbankan 

syariah; 4) Kendala-kendala operasional; beberapa kendala operasional 

dalam perbankan syariah yaitu; kurangnya SDM dan keahlian, 

keterbatasan jaringan kantor perbankan syariah, kesulitan likuiditas dan 

terjadinya asimetri informasi, dalam arti lembaga keuangan syariah kurang 

transparan terhadap nasabah tentang kegiatan investasi bank dan risikonya. 
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b. Rata-rata tingkat profit dan loss sharing yang ditawarkan oleh lembaga 

perbankan syariah di Indonesia masih terlalu rendah dibandingkan tingkat 

suku bunga, sedangkan pada perbankan syariah yang beroperasi di 

beberapa negara Islam dan non-Islam bisa dilihat bahwa tingkat profit dan 

loss sharing yang ditawarkan lebih tinggi dari tingkat suku bunga, 

sehingga perbankan syariah lebih menarik bagi nasabah. Masalah ini dapat 

menghambat perkembangan bank syariah, karena membuat nasabah lebih 

memilih bank konvensional dengan keuntungan yang relatif lebih tinggi. 

Secara empiris kenyataan ini berlawanan dengan teori perbankan 

syariah yang menganggap bahwa keuntungan perbankan syariah lebih 

besar dari tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional 

dan bisa dibuktikan secara matematis sebagai berikut (dengan asumsi 

bahwa perbankan konvensional dan syariah tidak menghadapi masalah 

likuiditas): 

R : Return Investasi 

B : Biaya Investasi 

DR : Suku bunga yang dihitung dengan nilai kapital rata-rata suku 

bunga untuk hutang 

iK : Keuntungan sesuai dengan sistem konvensional 

iPL : Keuntungan sesuai profit dan loss sharing (sistem Islam) 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa: 

1. iPL = R – B 

2. iK = R – B – DR 

3. iPL = iK + DR 

4. iK = iPL – DR 

Dengan memasukkan persentase perbankan syariah dari keuntungan profit 

dan loss sharing yang dirumuskan dengan PK, maka inequation bisa 

ditulis dengan : 

(1 – PK) iPL = iK 

(Folcer dalam Omar Hazeim Abdul Karem, 2003: 157) 
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Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja bank 

syariah di Indonesia masih di bawah kinerja bank konvensional serta masih di 

bawah kinerja bank syariah di negara lain. Selain itu, Lembaga Keuangan 

Syariah di Indonesia masih mengutamakan produk yang mendapatkan arus 

kas yang tetap seperti murabahah daripada produk dengan arus kas yang tidak 

pasti seperti mudharabah dan musyarakah. 

 
3. Data-data dari Departemen Koperasi & UKM Republik Indonesia dan Pinbuk 

tentang koperasi dan perkembangannya. 
 

Data pertama merupakan data yang dikumpulkan oleh Pusat Inkubasi 

Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Data ini menggambarkan perkembangan BMT 

yang cukup pesat, hingga akhir tahun 2001 PINBUK mendata terdapat 2.938 

BMT terdaftar dan 1.828 yang melaporkan kegiatannya. Adapun rincian 

jumlah BMT tersebut adalah sebagai berikut (Pinbuk 2001, dalam Heri 

Sudarsono, 2003: 87) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Jumlah BMT per-Propinsi 

Daerah Terdaftar Malaporkan 
Kegiatan 
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Aceh 
Sumut 
Riau 
Sumbar 
Jambi 
Sumsel 
Bengkulu 
Lampung 
DKI 
Jabar 
Jateng 
DIY 
Jatim 
Bali 
NTB 
NTT 
Kalbar 
Kalteng 
Kaltim 
Kalsel 
Sulut 
Sulteng 
Sulsel 
Sultra 
Maluku 
Irian Jaya 

 

76 
156 
65 
60 
12 
65 
20 
42 
165 
637 
513 
65 
600 
15 
93 
8 
15 
10 
24 
17 
62 
11 
244 
23 
21 
18 

 

50 
80 
51 
48 
9 
32 
13 
8 
15 
433 
447 
42 
519 
9 
41 
5 
11 
6 
14 
9 
36 
7 

110 
12 
13 
5 

Jumlah 2.938 1.828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data mengenai perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit 

Simpan Pinjam di akhir tahun 2003, menurut Deputi Pembiayaan Kementerian 

Koperasi dan UKM jumlahnya mencapai 36.376 lembaga. Rincian jumlah 
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KSP dan USP untuk tiap-tiap propinsi adalah sebagai berikut 

(http://www.depkop.ac.id, 4 April 2006) : 

 
Tabel 5.  Data Perkembangan KSP dan USP Seluruh Indonesia 

   Per: Desember 2003 
 

Nama Propinsi Jumlah 

Aceh 
Sumatera Utara 
Sumatera Barat 
Riau 
Jambi 
Sulawesi Selatan 
Bengkulu 
Lampung 
DKI Jakarta 
Jawa Barat 
Jawa Tengah 
DI. Yogyakarta 
Jawa Timur 
Bali 
Nusa Tenggara Barat 
Nusa tenggara Timur 
Kalimantan Barat 
Kalimanatan Tengah 
Kalimantan Timur 
Kalimantan Selatan 
Sulawesi Utara 
Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Selatan 
Maluku 
Papua 
Maluku Selatan 
Gorontalo 
Banten 
Bangka Belitung 

1.053 
1.264 
1.300 
1.017 

640 
621 
453 
400 

3.826 
5.545 
4.939 

867 
4.388 
1.046 

714 
654 
288 
522 
607 
594 
473 
357 
524 

1.925 
296 
501 
99 
39 

1.254 
170 

Jumlah 36.376 

 

  Perkembangan Koperasi di akhir tahun 2006 untuk wilayah Surakarta 

terdaftar sejumlah 502 dan yang melaporkan kegiatannya sejumlah 463. 

Jumlah Koperasi terdaftar dan Koperasi aktif untuk wilayah eks-Karisidenan 
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Surakarta yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten 

Sragen, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta digambarkan sebagai 

berikut (http://www.depkop.ac.id, 4 April 2006) : 

 
Tabel 6.   Data Koperasi Wilayah eks-Karisidenan Surakarta 

Tahun 2006 
 

No. Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi 
Terdaftar 

Koperasi Aktif 

1. Kab. Boyolali 860 801 
2. Kab. Klaten 538 484 
3. Kab. Sragen 838 425 
4. Kab. Sukoharjo 432 390 
5. Kota Surakarta 502 463 

 

Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak semua Koperasi Simpan Pinjam ataupun Unit Simpan Pinjam, baik 

dengan prinsip konvensional maupun syariah, dapat mempertahankan 

eksistensinya. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan kegiatan dari 

beberapa KSP/USP atau BMT, sehingga dikategorikan sebagai koperasi non 

aktif. Kesimpulan lain adalah; perkembangan BMT jika dipersentasekan 

dengan KSP/USP secara umum, dapat dikatakan bahwa perkembangannya 

cukup pesat. Akan tetapi, hal ini bukan merupakan indikator bahwa kinerja 

BMT lebih baik dari kinerja LKM dengan prinsip konvensional. Dengan 

demikian, butuh penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan antara 

Lembaga Keuangan Mikro dengan prinsip konvensional dan prinsip syariah. 
 

Dari hasil penelitian-penelitian yang relevan tersebut, penulis ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai fenomena bahwa tingkat profit dan loss sharing 

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia lebih rendah daripada tingkat suku 

bunga pada Lembaga Keuangan dengan prinsip konvensional, yang menunjukkan 

indikator masih rendahnya kinerja Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian 

diarahkan untuk mengkaji Lembaga Keuangan Mikro di Surakarta. Lembaga 

Keuangan Mikro yang diteliti adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan prinsip 

konvensional dan Baitul Maal wa Tamwil sebagai LKM dengan prinsip syariah. 
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Penelitian ini mengambil sampel LKM di Surakarta dan sekitarnya sebagai 

kota dengan potensi ekonomi tinggi dan kondisi masyarakat yang memiliki 

preferensi nilai lebih serta respon positif terhadap pengembangan Lembaga 

Keuangan Syariah. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Lembaga keuangan, baik Bank maupun bukan Bank, berperan 

menyediakan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Peran yang paling 

penting dari lembaga-lembaga tersebut adalah menghimpun dana masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan, sehingga 

lembaga keuangan berfungsi sebagai financial intermediary.  

Lembaga keuangan yang identik dengan fungsi financial intermediary 

adalah Bank dan Koperasi Simpan Pinjam, baik yang berprinsip konvensional 

mapun syariah. Bank berperan melayani jasa keuangan dalam lingkup yang luas, 

sedangkan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam beroperasi dalam 

lingkup yang terbatas, yakni melayani sektor mikro ekonomi dan lebih 

mengkhususkan diri untuk melayani anggota koperasi. 

Sebagai financial intermediary, Koperasi Simpan Pinjam menghasilkan 

produk berupa simpanan dan pinjaman. Produk layanan yang diberikan oleh 

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Baitul Maal 

wa Tamwil memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Simpanan sukarela yang 

ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mempunyai perbedaan dengan 

simpanan yang ditawarkan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Koperasi Simpan 

Pinjam menggunakan perhitungan dengan sistem pembungaan, sedangkan BMT 

menggunakan sistem bonus.  

Produk pinjaman pada KSP diberikan dalam bentuk kredit yang 

menggunakan perhitungan bunga sebagai kewajiban peminjam. Sedangkan 

produk pinjaman dalam BMT tidak diakui sebagai kredit, namun sebagai 

pembiayaan yang memiliki konsep kerja yang berbeda dengan kredit. Pembiayaan 

menggunakan prinsip bagi hasil, baik perjanjian kerja maupun pengembaliannya. 

Sistem bagi hasil dan sistem pembungaan mempunyai konsekuensi yang berbeda 
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bagi keuntungan maupun kerugian nasabah peminjam dana koperasi, begitu pula 

dengan sistem bonus dan bunga dalam produk simpanan koperasi, akan 

memberikan konsekuensi berbeda bagi nasabah penabung.  

Perbedaan tersebut disebabkan karena karakteristik sistem yang melandasi 

manajemen produk berbeda, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Kedua 

sistem tersebut diperbandingkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya, 

yang kemudian akan menghasilkan perhitungan keuntungan atau kerugian yang 

akan diterima oleh nasabah koperasi simpan pinjam. Perhitungan keuntungan dan 

kerugian atas perbedaan sistem bunga pada prinsip konvensional dan bagi hasil 

pada prinsip syariah pada nasabah akan dibedakan lagi menurut keberadaan 

mereka dalam koperasi, yakni sebagai anggota atau bukan anggota. 

Perbedaan manajemen produk simpanan dan pinjaman oleh Koperasi 

Simpan Pinjam konvensional dan Baitul Maal wa Tamwil akan berakibat pula 

pada prospek perkembangan koperasi. Manajemen produk simpan pinjam sistem 

konvensional akan memperhatikan spread bunga, karena keuntungan didapatkan 

dari selisih antara cost of found dan return, sedangkan manajemen simpan pinjam 

dalam prinsip syari’ah tidak memperhatikan spread bunga, karena prinsip yang 

digunakan adalah bagi hasi dan bonus. 

Perbandingan produk pinjaman akan dijabarkan dalam beberapa hal, yaitu; 

jenis pinjaman atau pembiayaan, perjanjian/akad, syarat pengajuan, biaya-biaya 

kredit yang meliputi; suku bunga atau bagi hasil, administrasi, provisi dan komisi, 

survey dan denda. Sedangkan produk simpanan akan diperbandingkan dalam hal; 

jenis simpanan, perjanjian/akad, biaya administrasi dan pembagian keuntungan 

yang diwujudkan dengan tingkat bunga/ bonus-bagi hasil.  

 

 

 

 

Alur pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 
Lembaga Jasa Keuangan 
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Keterangan :   

 
                       :  Lingkup penelitian 
 
Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Koperasi Simpan Pinjam / 
Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) 

(Prinsip Konvensional) 

Baitul Mal  
wa Tamwil (BMT) 
 (Prinsip Syariah) 

Simpanan 

Pembiayaan 

Simpanan 

Kredit 

Persamaan & 
Perbedaan 

Lembaga Keuangan Mikro 

Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank 

 

Lembaga Keuangan  
Makro 

Perbandingan 

- Jenis pinjaman 
- Perjanjian/aqad 
- Syarat pengajuan 
- Biaya-biaya: 

bunga/bagi hasil, 
administrasi, 
provisi &komisi,  
survey, agunan 
dan denda. 

 

- Jenis simpanan 
- Perjanjian/aqad 
- Biaya administrasi 
- Keuntungan: Suku 

bunga/ bonus-bagi 
hasil 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian pada dua jenis lembaga sebagai 

perbandingan, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam 

(USP) yang bersistem konvensional dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau 

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di kota Surakarta dan beberapa kota lain di 

wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Lembaga tempat penelitian tersebut yakni : 

1. Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia (Primkoveri – 05) Surakarta 

2. Koperasi Sinar Maju Karanganyar 

3. Koperasi Mitra Arta Karanganyar  

4. Baitul Maal wa Tamwil Sakinah Sukoharjo 

5. Baitul Maal wa Tamwil Amanah Ummah (BMT UMS) Sukoharjo 

6. Baitul Maal wa Tamwil Berkah Utama Jaya Surakarta 

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi penelitian 

tersebut adalah : 

1. Tersedianya data-data yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian ini 

2. Adanya ijin dan kesediaan dari lembaga setempat untuk dijadikan tempat 

penelitian 

3. Lembaga Keuangan Mikro tersebut telah berbadan hukum dan beroperasi 

secara terbuka untuk masyarakat umum 

4. Lembaga-lembaga Keuangan Mikro tersebut teletak di wilayah Surakarta 

sebagai wilayah dengan potensi ekonomi tinggi dan kondisi masyarakat yang 

memiliki respon posistif terhadap pengembangan lembaga keuangan syariah 

5. Belum pernah diadakan penelitian serupa pada lembaga-lembaga keuangan 

tersebut. 

 

 

2. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai 

pengajuan judul sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian. Diawali dari 

bulan Januari sampai dengan Juli 2006. 
 

Tabel 7. Jadwal Waktu Penelitian  

Bulan ke Jenis Kegiatan 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Persiapan penelitian        

- Pengajuan judul        

- Penyusunan proposal        

- Ijin penelitian        

2. Pelaksanaan penelitian        

- Pengumpulan data        

- Analisa data        

3. Penyusunan Laporan        

 

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Suatu permasalahan dalam penelitian perlu dikaji secara detail dan 

lengkap. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui 

bentuk penelitian yang tepat. Ada tiga bentuk pendekatan yang dapat digunakan 

dalam suatu penelitian yaitu: kualitatif, kuantitatif dan kombinasi diantara 

keduanya. Pendekatan-pendekatan tersebut mempunyai dasar filosofis yang 

berbeda-beda. Setiap pendekatan mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan 

teknis penelitian.  

Berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dikaji, maka 

penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 3) berpendapat bahwa 

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati”. Sedangkan menurut Kirk dan Miller seperti dikutip oleh penulis 
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yang sama (2000: 3) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam  ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”.  

Penelitian kualitatif dapat mengacu pada penelitian eksploratif, deskriptif 

atau eksplanatif, dimana ketiganya memiliki disain yang berbeda. Metode 

penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif. Penelitian ini diarahkan pada 

kondisi aslinya, artinya tidak ada treatment pada data atau data dibiarkan sesuai 

dengan aslinya di lapangan. Menurut Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini (1996: 

73), metode deskriptif diartikan sebagai berikut :  

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 
yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek 
penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang tampak atau 
sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada 
penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya.   
 

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (1999: 44) mengemukakan bahwa : 

“Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan masalah 

yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, 

menganalisis dan mengintepretasi. Ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.” 

Sifat penelitian ini adalah studi perbandingan. Hadari Nawawi dan H. 

Mimi Martini (1996: 104) menyebutkan bahwa : 

Studi perbandingan (comparative studies) pada dasarnya bermaksud 
membandingkan dua hal atau lebih (variabel/gejala) untuk mengungkapkan 
persamaan dan perbedaannya. Hasilnya mungkin akan menyentuh 
perbedaan dan kesamaannya secara keseluruhan atau hanya berkenaan 
dengan unsur-unsur tertentu saja . 

 

Berdasarkan uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian dengan bentuk deskriptif kualitatif. 

 

 

 

 

2. Strategi Penelitian 
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Strategi dalam penelitian ini termasuk strategi tunggal terpancang. 

Menurut HB. Sutopo (2002: 112) ”Suatu penelitian disebut sebagai studi kasus 

tunggal bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Artinya, 

penelitian tersebut hanya dilakukan pada satu sasaran”.  Sasaran yang akan diteliti 

dalam penelitian ini dibatasi dan terfokus, yaitu terbatas pada perbedaan 

karakteristik produk simpanan dan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam yang 

memakai sistem konvensional (sistem bunga) dan Baitul Maal wa Tamwil sebagai 

Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah yang memakai sistem bagi hasil.  

Pembatasan karakteristik produk pembiayaan atau kredit, yaitu dalam hal; 

jenis pinjaman, perjanjian/aqad, syarat pengajuan, biaya-biaya kredit. Biaya-biaya 

kredit meliputi biaya bunga atau bagi hasil, biaya administrasi, biaya provisi dan 

komisi, biaya survey, dan denda. Pada produk simpanan, karakteristik yang diteliti 

meliputi; jenis simpanan, perjanjian/aqad, suku bunga atau bagi hasil keuntungan 

dan biaya administrasi. 

 

D. Sumber Data 

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang 

dipakai untuk suatu keperluan. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh 

Lexy J. Moleong (2000: 12) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain”. Adapun sumber-sumber yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini, meliputi; informan, tempat dan peristiwa serta dokumen. 

 
1. Informan 

Informan adalah seseorang yang dipandang mengetahui permasalahan 

yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi 

pada peneliti. Informan dalam penelitian ini meliputi karyawan pengelola koperasi 

dan manajer koperasi. 

 

2. Tempat dan Peristiwa 
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Penelitian kualitatif tidak lepas dari observasi dan wawancara yang 

melibatkan tempat, pelaku dan peristiwa yang terjadi. Tempat dan peristiwa yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah transaksi penyimpanan atau 

peminjaman dana yang dilakukan oleh nasabah dan pengelola LKM di lembaga 

tempat penelitian, yakni; Primkoveri-05 Surakarta, Koperasi Sinar Maju 

Karanganyar, Koperasi Mitra Arta Karanganyar, BMT Sakinah Sukoharjo, BMT 

Amanah Ummah Sukoharjo, BMT Berkah Utama Jaya Surakarta. 

 

3. Dokumen 

Dokumen merupakan sumber data tambahan yang berupa catatan-catatan 

tertulis. H.B. Sutopo (2002: 69) berpendapat bahwa “Dokumen bisa memiliki 

beragam bentuk, dari yang tertulis secara sederhana sampai yang lebih lengkap 

dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau”. 

Dokumen yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen 

resmi yang terbagi atas dua jenis, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, instruksi dan aturan dari 

lembaga, termasuk di dalamnya adalah keputusan pimpinan (manajer) dan laporan 

rapat. Sedangkan dokumen eksternal adalah bahan-bahan informasi yang 

dihasilkan oleh lembaga untuk disebarluaskan kepada masyarakat atau konsumen 

suatu lembaga/badan usaha. 

Dokumen-dokumen yang menjadi sumber data penelitian ini meliputi : 

a. Laporan Laporan Laba Rugi  

b. Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha 

c. Neraca 

d. Akad-akad pinjaman/pembiayaan 

e. Brosur reklame lembaga 

f. Catatan Kredit dan Simpanan nasabah 

g. Company Profile 

 

 

E. Teknik Sampling 
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Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi atau memfokuskan 

permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian. 

Hadari Nawawi (1993: 152) mengemukakan bahwa :  

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 
sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, 
dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh 
sampel yang representatif atau benar-benar mewakili populasi. 
 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling (sampel bertujuan), yaitu sampel diambil tidak ditekankan pada jumlah 

melainkan lebih kepada kekayaan informasi yang dimiliki anggota sampel sebagai 

sumber data. Cara pengambilan sampel didasarkan pada karakteristik-karakteristik 

tertentu yang dimiliki sampel sesuai dengan tujuan penelitian, karena sampel tidak 

dimaksudkan untuk generalisasi. Peneliti tidak menentukan sejumlah sampel, 

namun menentukan jumlah informan untuk diwawancarai guna memperoleh 

informasi tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti berusaha untuk 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin yang dapat diperoleh dari berbagai 

sumber. 

Dalam pelaksanaan sampling, peneliti menggunakan criterion based 

selection (Goetz & Le Compte dalam H.B. Sutopo, 2002: 56). Dalam teknik 

sampling ini diambil informan yang benar-benar akan memberikan informasi 

yang dimaksud dalam penelitian. Dari petunjuk informan yang pertama ini, 

peneliti bisa menemukan informan lain yang lebih mengetahui. Peneliti bisa 

bertanya lebih jauh sehingga data-data yang diperlukan dapat digali dengan 

lengkap dan mendalam. 

Selain itu, sampling juga dilakukan dengan menggunakan teknik snowball 

sampling (H.B. Sutopo, 2002: 57). Teknik ini digunakan karena peneliti tidak 

mengetahui siapa yang lebih tepat untuk dipilih. Oleh karena itu, peneliti datang 

ke lokasi penelitian dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada 

orang pertama yang dijumpai. Dari informan pertama, peneliti bisa menemukan 

informan kedua, ketiga dan seterusnya untuk mendapatkan informasi lebih jauh 

sehingga data yang diperoleh peneliti bisa lengkap dan mendalam. Contoh 

pelaksanaan teknik sampling snowball ini adalah peneliti mewawancarai manajer 
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koperasi tentang tata cara peminjaman dana di koperasi, dari manajer koperasi 

didapatkan data yang masih kurang dan direkomendasikan untuk kelengkapan 

data kepada bagian peminjaman, untuk itu peneliti akan mewawancari pengelola 

koperasi bagian peminjaman. 

Berdasarkan uraian tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa untuk 

mendapatkan data yang rinci dan kaya akan informasi diperlukan informan yang 

mengetahui dan kompeten terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Informan 

yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih mengetahui sehingga dapat 

diperoleh data yang benar-benar mendukung tercapainya hasil penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan 

suatu alat tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi; observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 
1. Observasi 

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (1999: 70) mengemukakan bahwa, 

“Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki”. Jadi observasi atau 

pengamatan merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan 

pengamatan terhadap objek penelitian dan dari pengamatan tersebut dibuat 

catatan-catatan yang berguna untuk analisis data.   

Menurut Lexy J. Moleong (2000: 126) pengamatan atau observasi dapat 

diklasifikasikan atas  pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan 

terbuka adalah pengamatan dimana peneliti secara terbuka diketahui oleh subjek 

dan sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada 

peneliti untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengamatan tertutup, 

peneliti beroperasi dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subjek. 

Jenis pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan 

terbuka. Peneliti secara legal meminta ijin kepada lembaga terkait untuk 
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mengadakan penelitian di sana, dalam hal ini adalah kedua jenis koperasi, dengan 

sepengetahuan manajer dan para karyawan. 

Observasi dilakukan dengan mengamati peristiwa atau transaksi yang 

terkait dengan penelitian, yaitu transaksi penyimpanan dan peminjaman dana 

koperasi oleh nasabah. 

 

2. Wawancara 

Wawancara atau interview dilakukan untuk mendapatkan data secara 

langsung dari informan. Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (1999: 

83) “Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”. Sedangkan H.B. 

Sutopo (2002: 58) berpendapat bahwa : 

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi 
saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, aktivitas, 
organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk 
keterlibatan dan sebagainya, untuk merekonstruksi beragam hal seperti itu 
sebagai bagian dari pengalaman masa lampau dan memproyeksikan hal-hal 
itu dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. 
 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data 

tentang : 

a. Latar belakang atau sejarah didirikannya koperasi, baik yang berprinsip 

konvensional maupun syariah 

b. Tata cara penyimpanan dana di koperasi dan segala kompensasinya 

c. Tata cara peminjaman dana dari koperasi dan segala kompensasi biayanya 

d. Kendala-kendala operasional terutama Non Performing Loan (kredit tak 

lancar) 

e. Kondisi nasabah dan prospek perkembangan koperasi  

f. Wilayah kerja lembaga terkait 

 

3. Dokumentasi 
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Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Menurut Hadari Nawawi (1993: 95) “Teknik dokumenter 

adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan 

klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, 

baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain”. 

Teknik dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan meminta atau 

meminjam catatan tertulis dari lembaga obyek penelitian kemudian menelaahnya. 

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk : 

a. Melengkapi informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian 

b. Bahan perbandingan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

 

G. Validitas Data 

Menurut Sumadi Suryabrata (1997: 79) “Validitas atau kesahihan 

menunjuk kepada sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang dimaksud 

untuk diukur”. Untuk mengurangi bias dan mendapatkan kesahihan data 

dilaksanakan pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan triangulasi. H.B. Sutopo (2002: 78) berpendapat 

bahwa “Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang 

bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, 

diperlukan tidak hanya satu cara pandang”.  

Denzin (1978) seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000: 178) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat 

jenis triangulasi tersebut yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah  

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber adalah teknik 

pengumpulan data sejenis dengan menggunakan berbagai sumber data yang 

berbeda. Sedangkan triangulasi metode adalah pengumpulan data sejenis dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.  

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan pengambilan data dari berbagai 

sumber data, yaitu dari informasi manajer atau karyawan koperasi, dokumen-
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dokumen yang relevan ataupun peristiwa transaksi simpan-pinjam yang terjadi. 

Salah satu contoh triangulasi sumber yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

pengambilan data atas pendapatan bunga yang akan diterima oleh nasabah 

penabung di Koperasi ataupun bonus yang akan diterima oleh penabung di BMT. 

Validitas data didapatkan dengan memperbandingkan antara hasil wawancara 

manajer ataupun pegawai bagian tabungan dengan dokumen berupa data tabungan 

salah satu nasabah. Sistem pemberian bonus ataupun pemberian bunga yang 

diberikan oleh manajer diperhitungkan kemudian diterapkan pada tabungan salah 

satu nasabah dan dibandingkan dengan data tabungannya, dengan demikian akan 

terlihat apakah data tersebut sesuai atau tidak. Apabila data yang didapatkan dari 

beberapa sumber tersebut tidak sesuai, maka dipilih sumber data yang dapat 

memberikan data  paling sesuai (valid). 

Penerapan triangulasi metode yakni dengan mengambil data tidak hanya 

dari satu metode pengambilan data saja. Misalnya pengambilan data tentang 

besarnya biaya atas pinjaman Koperasi ataupun biaya atas pembiayaan yang 

diberikan oleh BMT, data-data mengenai hal tersebut tidak hanya didapatkan dari    

wawancara informan terkait saja, namun juga dengan pengamatan transaksi yang 

terjadi dan penelaahan dokumen, kemudian hasilnya diperbandingkan. Ketika 

data-data yang diambil dari beberapa metode tersebut sesuai, maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang didapat sudah valid/sahih.  

 

H. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan 

dengan proses pengumpulan data di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini 

adalah dengan model interaktif. Dalam analisis interaktif, data yang telah 

terkumpul dibaca, dipelajari dan ditelaah, kemudian dilakukan pembuatan 

abstraksi. Setelah dilakukan abstraksi, kemudian data disusun dalam satuan-satuan 

sambil dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Tahap akhir yang dilakukan adalah 

penafsiran data dalam bentuk teori substantif sebagai hasil sementara dengan 

menggunakan beberapa metode tertentu. 
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Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992: 19) mengemukakan 

tiga komponen utama dalam analisis data penelitian kualitatif. Ketiga komponen 

tersebut adalah: (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan kesimpulan serta 

verifikasinya.  

Alur analisis data secara interaktif digambarkan sebagai berikut (Mathew 

B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 20): 

 

 
 
Gambar 3.  Komponen-komponen analisis data model interaktif 

 
H.B. Sutopo (2002: 95) menjelaskan pelaksanaan ketiga komponen utama 

analisis penelitian kualitatif tersebut sebagai berikut: 

Tiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan dengan cara 
interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses yang berbentuk 
siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen 
analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan pengumpulan 
data berlangsung. Sesudah pengumpulan data berakhir, peneliti bergerak di 
antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih 
tersisa bagi penelitiannya. Proses analisis ini disebut sebagai model analisis 
interaktif. (H. B. Sutopo, 2002: 95). 

 
 

 

Komponen-komponen di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Penyajian 
data 

Reduksi 
data 

Pengumpulan 
data 

Kesimpulan-kesimpulan: 
Penarikan/Verivikasi 
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1. Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan 

berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan 

sebagainya. Data-data yang dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian ini 

adalah; Laporan Laba Rugi, Pembagian SHU, Neraca, Catatan Kredit, Catatan 

Tabungan, Perjanjian/akad dan Struktur Organisasi didapatkan dengan teknik 

dokumentasi; latar belakang pendirian LKM, program kerja, wilayah kerja, 

sistem simpan-pinjam, dan prospek perkembangan lembaga akan didapatkan 

dari wawancara; dan dari teknik observasi akan didapatkan data mengenai 

prosedur simpan-pinjam dan sistem yang digunakan.  

2. Reduksi data merupakan proses penilaian, pemusatan perhatian kepada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transportasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai 

laporan selesai disusun. Data-data yang telah diperoleh pada tahap 

pengumpulan data disederhanakan dan dipusatkan pada beberapa bidang 

kajian, yakni; karakteristik produk simpanan Koperasi Konvensional dan 

BMT, karakteristik pinjaman pada Koperasi Konvensional dan pembiayaan 

pada BMT, perhitungan keuntungan pada simpanan dan biaya pada pinjaman 

serta prospek perkembangan lembaga.  

3. Penyajian data merupakan sekumpulan data informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang telah 

disederhanakan dan dipusatkan pada bidang kajian masalah masing-masing 

akan disimpulkan untuk mendapatkan informasi yang terfokus.  

4. Penarikan kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahap-

tahap di atas dilalui. Dari permulaan pengumpulan data peneliti mulai mencari 

arti benda-benda, mencatat keteraturan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 

 

 

 

 

I. Prosedur Penelitian 
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Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap kegiatan dalam suatu prosedur 

yang meliputi; penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisis 

data dan penyusunan laporan penelitian. 

 
1. Penyusunan Proposal 

Proposal merupakan rencana penelitian secara tertulis yang memuat 

tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian, meliputi 

pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. Proposal disusun untuk 

memperjelas arah, tujuan dan langkah-langkah  penelitian. 

 
2. Ijin Penelitian 

Pada tahap ini dilaksanakan permintaan ijin kepada pihak-pihak yang 

berwenang memberikan ijin bagi pelaksanaan penelitian atau kepada lembaga 

yang terkait dengan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan setelah proposal 

disetujui oleh pembimbing dan Ketua Program Pendidikan Ekonomi BKK 

Akuntansi. Ijin penelitian dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam atau Unit 

Simpan Pinjam yang berprinsip konvensional dan Baitul Maal wa Tamwil sebagai 

KSP yang berprinsip syari’ah di wilayah Surakarta dan daerah sekitar 

(Karanganyar, Sukoharjo) yang berada di wilayah eks-Karisidenan Surakarta. Ijin 

dilakukan dengan tujuan pelegalan penelitian pada lembaga terkait, sehingga 

hanya lembaga yang memberikan ijin saja yang diteliti. 

 
3. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilaksanakan pengumpulan data yang berhubungan dengan 

penelitian melalui observasi kegiatan simpan-pinjam yang terjadi pada lembaga 

obyek penelitian, wawancara dengan manajer dan pengelola koperasi serta 

dokumentasi data-data yang relevan. 

 
4. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk 

menghindari adanya data yang tercecer atau hilang. Kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap ini adalah mengatur data, mengurutkan data dan mengelompokkan 
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data agar dapat disajikan secara jelas dan rinci sehingga dapat menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

 
5. Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Semua data yang 

telah diolah dan dianalisis, disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis dalam 

bentuk skripsi. Penyusunan skripsi dilakukan dalam urutan Bab, dimulai dari 

Pendahuluan, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, Hasil Penelitian dan Bab 

terakhir adalah Simpulan, Implikasi dan Saran. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Baitul Maal wa Tamwil Amanah Ummah 

a. Identitas Kelembagaan  

1) Nama  :  Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah Ummah  

2) Alamat  

· Kantor Pusat :  Fak. Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. Ahmad Yani Pabelan Surakarta 

· Kantor Kas  :  Pasar Kleco Surakarta 

3) Badan Hukum :  195/BH/KDK.11.27/XI/1999 

NPWP Nomor :  02.000.430.5-525-000 

TDP :  11.35.2.52.00208 

4) Wilayah Kerja : Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan sekitarnya, 

dengan pasar binaan adalah Pasar Kleco dan Jongke. 

5) Sejarah Singkat  : 

Sebagian masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya muamalah 

secara syariah, wujud konkritnya ada sebagian masyarakat yang meragukan 

kehalalan bunga bank. Akan tetapi, belum banyak lembaga perbankan syariah 

yang bisa menyentuh sampai level mikro. Menyadari hal tersebut, dipandang 
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perlu adanya lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama 

pengusaha kecil. Berangkat dari inilah dirintis lembaga keuangan mikro syariah 

dengan nama Baitul Maal wa Tamwil Amanah Ummah. 

Baitul Maal wa Tamwil Amanah Ummah berdiri tanggal 5 Oktober 1999 

yang diresmikan oleh Bapak Firmansyah, Kepala Cabang BMI Semarang, 

didampingi oleh Rektor UMS, Prof. Drs. H. Dochak Latief. Sebagai modal awal 

terkumpul dana Rp.32.000.000,00 dari 42 anggota pendiri. Baitul Maal wa 

Tamwil Amanah Ummah beroperasi mulai tanggal 1 November 1999 dengan 

Badan Hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) Amanah Ummah. 

 

b. Struktur Kelembagaan 

1) Struktur Organisasi : 

Berdasarkan data dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU 

Amanah Ummah (BMT UMS) Tutup Buku Tahun 2005, struktur organisasi 

lembaga ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4. Struktur Organisasi BMT Amanah Ummah 

2) Personalia 

a) Pengurus dan Pengelola BMT Amanah Ummah  

Tabel 8. Pengurus BMT Amanah Ummah 

No. Nama Jabatan 
1. 
2. 
3. 

Drs. Waston, M.Hum 
M. Muhtarom, S.H., M.H. 
Drs. Harun 

Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

 
Tabel 9. Pengelola BMT Amanah Ummah 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

PENGURUS 
 

Ketua  : Drs. Waston, M.Hum. 
Sekretaris : M. Muhtarom, S.H, M.H. 
Bendahara : Drs. Harun  

DEWAN PENGAWAS 
 

Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Sc. 
Drs. Slamet Warsidi, M.Ag. 
Drs. H. Ir. Nurdin Urbayani, M.M. 
Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.M. 

GENERAL MANAGER 

Faisal Abdul Haris, S.E. 

MARKETING 
EKSEKUTIF 

 
Sumarwanto 

Moehtadi I, S.Hi. 
Ramto, S.Hi 

DIVISI FINANCING 

Noer Yahya Ismail, S.T. 
(Marketing Manager) 

DIVISI FUNDING 

Faisal Abdul Haris, SE. 

ADMINISTRASI UMUM 
& KEUANGAN 

 
Dewi Silvia Hanna, A. Md. 

KASIR 

Nenny Farida, A.Md. 
Sri Mumpuni M, S.Hi. 

MARKETING 
EKSEKUTIF 

 
Novi Wahyurini, A. Md. 

DIVISI OPERASIONAL 

Sri Wigati, S.Si. 
(Operasional Manager) 

CUTOMER SERVICE 

Yuliasih S, S.E. 
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No. Nama Pendidikan Status 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Faisal Abdul Haris, S.E. 
Noer Yahya Ismail, S.T. 
Sri Wigati, S.Si. 
Neny Farida , A.Md. 
Dewi Silvia Hanna, A.Md. 
Marwanto 
Sri Mumpuni Maftuhah, S.Hi. 
Yuliasih Setyaningrum, S.E. 
Novi Wahyurini, A.Md. 
Moehtadi Ichwanuddin, S.Hi. 
Ramto, S.Hi. 
Bekti Suciningsih, S.E. 

Sarjana 
Sarjana 
Sarjana 
Ahli Madya 
Ahli Madya 
SMA 
Sarjana 
Sarjana 
Ahli Madya 
Sarjana 
Sarjana 
Sarjana 

Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Kontrak 1 
Kontrak 1 
Kontrak 1 
Kontrak 1 
Kontrak 1 
Kontrak 1 

 
Sepanjang tahun 2005 BMT Amanah Ummah menambah 5 orang 

karyawan baru, yaitu; Yuliasih Setyaningrum, S.E., Novi Wahyurini, A.Md., 

Moehtadi Ichwanuddin, S.Hi., Ramto, S.Hi. dan Bekti Suciningsih, S.E. 

Tabel 10. Dewan Pengawas Syariah BMT Amanah Ummah 

No. Nama Jabatan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Prof. DR. Bambang Setiaji, M.Sc. 
Drs. Slamet Warsidi, M.Ag. 
Drs. H. Ir. Nurdin Urbayani, M.M. 
Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.M. 

Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 

 

b) Anggota : 

(1) Anggota Biasa  

Merupakan anggota penuh BMT Amanah Ummah yang telah membayar 

Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus. Jumlah anggota biasa tercatat 

sebanyak 42 orang/lembaga dari mula-mula 44 orang/lembaga pada tahun 2005 

karena 2 orang mengundurkan diri, yakni; Drs. H. Ir. Nurdin Urbayani, M.M. dan 

Suparno, Z.A.  

Anggota biasa disebut juga anggota pemegang simpanan pokok yang 

memiliki hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hak untuk 

mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. 

 
(2) Calon Anggota 
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Status keanggotaan ini diberikan kepada para nasabah BMT yang telah 

membayar Simpanan Pokok akan tetapi belum membayar Simpanan Pokok 

Khusus. Nasabah BMT Amanah Ummah kebanyakan merupakan masyarakat 

yang masih mempunyai irisan/hubungan dengan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Jumlah nasabah BMT Amanah Ummah mengalami peningkatan 100% 

di akhir tahun 2005 dibanding pada tahun 2004. Jumlah keseluruhan nasabah 

mencapai 3.011 orang/lembaga. 

 
Tabel 11. Jumlah Nasabah (Anggota dan Calon Anggota) 

BMT Amanah Ummah Tahun 2004-2005 

Tahun Jumlah Anggota & Calon Anggota 

2004 
2005 

1.480 orang/lembaga 
3.011 orang/lembaga 

 

c. Kegiatan Usaha 

1) Penghimpunan Dana 

Jenis sumber dana BMT Amanah Ummah yang dikelola adalah: 

Simpanan yang terdiri dari : 

· Modal disetor  

· Pinjaman dari luar Koperasi 

· Simpanan Nasabah, yang dikembangkan dalam 7 jenis produk: 

(a) Investasi Mudharabah 

(b) Simpanan Wadi’ah 

(c) Simpanan Dana Amanah Wisuda (SDA-Wi) 

(d) Investasi Takaful Tarbiyah (ITT) 

(e) Simpanan Qurban 

(f) Investasi Mudharabah Berjangka (IMB) 

(g) Dana Aman Berjangka (DAB) 

2) Kegiatan Pembiayaan 

Pembiayaan dikembangkan menjadi 5 produk, yaitu: 

(a) Pembiayaan Mudharabah (investasi) 
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(b) Pembiayaan Murabahah (jual-beli) 

(c) Pembiayaan Ijarah  

(d) Pembiayaan Qard (jasa) 

(e) Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah (LWT) 

 

2. Baitul Maal wa Tamwil Berkah Utama Jaya 

a. Identitas Kelembagaan 

1) Nama : Lembaga Keuangan Syariah Berkah Utama Jaya 

2) Alamat  

· Kantor Pusat : Jl. Raya Solo-Purwodadi Km.04 No. 08 Joglo Surakarta 

· Kantor Kas : Jl. Kartopuran 24 1 A Surakarta 

3) Badan Hukum : Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.14033 

/BH/KDKII/IV/2003 Tanggal 28 April 2003 

NPWP : 02.304.907.5-526.000 

SIUP : 517/0259/PK/VI/2004 

TDP : 11.16.2.52.00222 

4) Wilayah Kerja : Propinsi Jawa Tengah, akan tetapi saat ini wilayah 

operasi masih terfokus di Karisidenan Surakarta dan 

Salatiga dengan pasar binaan Pasar Nusukan Surakarta. 

5) Sejarah Singkat : 

Usaha kecil dan menengah selama ini kurang terjangkau oleh lembaga 

perbankan dalam akses permodalan. Jumlah usaha mikro saat ini sangat banyak. 

Beberapa dari mereka terjerat pendanaan dari rentenir yang sangat memberatkan. 

Berdasarkan hal tersebut, dipilihlah sebuah lembaga formal koperasi yang khusus 

mengelola simpan pinjam dengan pola syariah, dengan harapan dapat bermanfaat 

bagi anggota maupun masyarakat dalam mencukupi kebutuhan modal.  

Sebagai langkah final, diadakan pertemuan calon anggota sebanyak 25 

orang dari berbagai daerah untuk merumuskan pembentukan Lembaga Keuangan 

Syariah dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan nama ”BERKAH 

UTAMA JAYA”. Sebagai modal awal terkumpul dana sebesar Rp.40.000.000,00 
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yang terdiri dari Rp.25.000.000,00 Simpanan Pokok Anggota, masing-masing 

Rp.1.000.000,00, dan Rp.15.000.000,00 Simpanan Wajib selama 1 tahun, setiap 

bulan Rp.50.000,00. Pada tanggal 28 April 2003 BMT Berkah Utama Jaya 

diresmikan, dan sejak tanggal 1 Mei 2003 Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau 

Baitul Maal wa Tamwil Berkah Utama Jaya resmi beroperasi. 

 

b. Struktur Kelembagaan 

1) Struktur Organisasi : 

 

Gambar 5. Struktur Organisasi BMT Berkah Utama Jaya 
 

2) Personalia : 

a) Pengurus dan Pengelola BMT Berkah Utama Jaya 

Tabel 12. Pengurus BMT Berkah Utama Jaya 

No. Nama Jabatan Pendidikan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Drs. H. Abu Hanifah, M.M. 
Kurniawan Muhammad, S.H. 
Heru Priyono Nugroho 
Dewi Masithoh 
Titik Jayeng S. 

Ketua 
Sekretaris 
Wakil Sekretaris 
Bendahara 
Wakil Bendahara 

S2 
S1 
SMA 
S1 
SMA 

Tabel 13. Dewan Pengawas Syariah BMT Berkah Utama Jaya 

1 Ir. Erwin M. Fauzi DPS S1 

 

Tabel 14. Pengelola BMT Berkah Utama Jaya 

No. Nama Jabatan Pend. Ket. 
1. 
2. 

H. Abu Hanifah, M.M. 
Heru Priyono Nugroho 

PJS Direktur Utama 
PJS Direktur 1 

S2 
SMA 

Tetap 
Tetap 

RAPAT ANGGOTA 

DEWAN PENGURUS 

DIREKTUR 

DEWAN 
PENGAWAS 

SYARIAH 

Pemasaran Adm & Keuangan Pembiayaan Kasir Umum 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Haniah 
Dewi Puspitosari, A.Md. 
Asri Rahmawati, A.Md. 
Muh. Suryana, S.E. 
Slamet Wahyudi, A.Md. 
Fitri Nurjanah, S.E. 
Sri Rahayu, SKM. 
Nur Hasyim, S.E. 
Qowim Saeroni, S.T. 
Habsyi Al-Falata 

Kasir 
Manajer Operasional 
Administrasi 
Pemasaran 
Pemasaran 
Kasir 
Pemasaran 
Penagihan 
AO 
Umum 

SMA 
DIII 
DIII 
S1 

DIII 
S1 
S1 
S1 
S1 

SMA 

Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 

 
Sepanjang tahun 2005-2006 ini, BMT Berkah Utama Jaya menerima 

pengurus baru sebanyak 3 orang, yakni; Nur Hasyim, S.E., Qowim Saeroni, S.T., 

Habsyi Al-Falata, dan terjadi pengunduran diri pengelola sebanyak 3 orang, 

yakni; Safari MAG, A.Md., Bawa Setyanta, S.P. dan Muh. Suryana, S.E. 

 
b) Anggota : 

(1) Anggota  

Merupakan anggota pendiri Baitul Maal wa Tamwil Berkah Utama Jaya 

yang berjumlah 25 orang ditambah calon anggota yang telah membayar simpanan 

pokok sejumlah Rp.1.000.000,00. Anggota tersebut mempunyai hak untuk 

mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. 
 

(2) Calon Anggota 

Status keanggotaan ini diberikan kepada masyarakat yang memakai jasa 

BMT Berkah Utama Jaya atau disebut sebagai nasabah BMT. Calon anggota 

harus membuka rekening simpanan sebesar Rp.20.000,00, baik berstatus sebagai 

peminjam dana maupun sebagai penyimpan dana.  

 

c. Kegiatan Usaha 

1) Kegiatan Penghimpunan Dana 

Jenis sumber dana Lembaga Keuangan Syariah Berkah Utama Jaya yang 

dikelola adalah: 

Simpanan yang terdiri dari: 

· Pinjaman Bank 
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· Pinjaman Non Bank 

· Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib 

· Dana ZIS 

· Simpanan Exlusive (penyertaan) 

· Simpanan Masyarakat dikembangkan dalam beberapa produk, yaitu: 

(a) Simpanan ”Deposito” Berjangka 

(b) Tabungan Mudharabah ”BERTAMA” 

(c) Tabungan Pendidikan 

(d) Tabungan Qurban/Aqiqah 

(e) Tabungan Walimah 

(f) Tabungan Hari Raya 

 
2) Kegiatan Pembiayaan, terdiri dari: 

(a) Pembiayaan Mudharabah 

(b) Pembiayaan Murabahah 

(c) Pembiayaan Qard wal Ujrah 

(d) Pembiayaan Qardhul Hasan 

(e) Pembiayaan Musyarakah 

 

3. Baitul Maal wa Tamwil Sakinah 

a. Identitas Kelembagaan 

1) Nama : Koperasi Serba Usaha BMT Sakinah 

2) Alamat : Jl. Pemuda 7 Bekonang Mojolaban Sukoharjo 57554  

3) Badan Hukum : Surat Keputusan Menteri dan UKM No. 002/BH/KWK 

11.27/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998 

NPWP : 01.736.584.2-525.000 

TDUP : 145/11.35/TDUP/X/1998/P.I 

TDP : 11.35.2.52.00060 

4) Wilayah Kerja : Kecamatan Mojolaban Sukoharjo dan sekitarnya. 

5) Sejarah Singkat : 
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Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sakinah merupakan salah satu badan usaha 

Muhammadiyah Cabang Bekonang yang didirikan pada tanggal 3 Februari 1998 

oleh Panitia Persiapan Pendiri BMT (P3B). Lembaga ini didirikan dengan tujuan 

berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi umat. Baitul Maal wa Tamwil 

Sakinah beroperasi sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang 

berprinsip kerja dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan mendapatkan sertifikasi 

operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Tengah.  

Pada tanggal 12 Februari 1998 BMT Sakinah diresmikan. Peresmian ini 

bertujuan agar daerah pemasaran BMT semakin luas, yaitu masyarakat wilayah 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Lembaga ini didirikan oleh 20 

orang anggota pendiri dan mendapat pengesahan dari pejabat Departemen 

Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (PKM) pada tanggal 20 

Agustus 1998 sebagai Koperasi Serba Usaha dengan prinsip usaha sesuai syariah 

atau aturan Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Struktur Kelembagaan 

1) Struktur Organisasi : 

Berdasarkan data dalam Company Profile 2005 BMT Sakinah, struktur 

organisasi lembaga ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 6. Struktur Organisasi BMT Sakinah 

 
2) Personalia : 

a) Pengurus dan Pengelola BMT Sakinah 

Tabel 15. Pengurus BMT Sakinah 

No. Nama Jabatan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

H. Sugiarto HS. 
Zaenal Arifin, S.Pd. 
Marwan Effendi 
H. Bambang Sudirman 
Muslichah Al Fatih 

Ketua  
Sekretaris 
Bendahara 
Anggota 
Anggota  

 
 

Tabel 16. Dewan Pengawas Syariah BMT Sakinah 

1. H. Hurip Santoso,SE.,BM,. Ketua 

 

Tabel 17. Pengelola BMT Sakinah 

No. Nama Jabatan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Faisal Abdul Haris, S.E. 
M. Nazarudin Latif, A.Md. 
Ahmad AS. 
Bambang Nugraha 

Manajer 
Marketing 
Marketing 
Pembiayaan 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

PENGURUS 

Ketua  : H. Sugiarto HS. 
Sekretaris : Zainal Arifin, S.Pd. 
Bendahara : Marwan Effendi 
Anggota : H. Bambang Sudirman, M.M. 
   Muslichah Al Fatih 

DEWAN PENGAWAS 

H. Hurip Santoso, S.E., M.M. 

MANAGER UMUM 

Faisal Abdul Haris, S.E. 

DIVISI FUNDING 

Ahmad AS. 

DIVISI OPERASIONAL 

Suranto 
Dewi Suryandari 

DIVISI FINANCING 

M. Nazarudin Latif, A.Md. 
Bambang Nugraha 
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5. 
6. 

Suranto 
Dewi Suryandari 

Administrasi Umum & Keu. 
Kasir 

 

Pada tahun 2005 terjadi pengurangan personel pengelola, yaitu Widodo, karena 

yang bersangkutan mengundurkan diri. 

 
b) Anggota : 

Seluruh nasabah BMT Sakinah merupakan anggota, akan tetapi status 

keanggotaan tersebut tidak sama, yakni dibedakan atas: 

(1) Anggota  

Merupakan nasabah yang telah memiliki Simpanan Pokok sebesar 

Rp.100.000,00, Simpanan Wajib sebesar Rp.240.000,00 dan Simpanan Bantu 

Modal/Saham. Jumlahnya saat ini (tahun 2006) mencapai 177 orang dari semula 

168 orang di tahun 2005. 

(2) Calon Anggota 

Merupakan nasabah yang menggunakan jasa layanan BMT, namun tidak 

memberi penyertaan berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib ataupun Saham. 

 

c. Kegiatan Usaha 

Bidang usaha yang dijalankan BMT Sakinah adalah jasa keuangan syariah 

yang secara umum diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: 
 

1) Penghimpunan Dana 

Jenis sumber dana Lembaga Keuangan Syariah Sakinah yang dikelola 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

· Masyarakat Umum 

· Institusi atau Lembaga 

· Lembaga Keuangan Syariah lainnya 

· Dana yang bersumber dari masyarakat merupakan simpanan yang dihimpun 

dengan berbagai macam produk, yakni sebagai berikut: 

(a) Investasi Mudharabah 

(b) Simpanan Pendidikan Milenium 
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(c) Simpanan Qurban 

(d) Investasi Mudharabah Berjangka (IMB) 

(e) Dana Aman Berjangka (DAB) 
 

2) Penyaluran Dana 

Pengembangan produk pembiayaan ke masyarakat bersifat umum, yakni: 

(a) Murabahah (jual beli) 

(b) Mudharabah (investasi) 

(c) Qard dan Ijarah (jasa) 

 

4. Koperasi Sinar Maju 

a. Identitas Kelembagaan 

1) Nama :  Koperasi Serba Usaha Sinar Maju 

2) Alamat :  Kejenan Bangsri Karangpandan Karanganyar 

3) Badan Hukum : Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No.17 

/BH/KWK .II.028/III/1999 Tanggal 29 Maret 1999 

NPWP :  01.881.281.8-526.000 

SIUP :  99/11.34/PIK/VI/2005 

TDP :  11.34.2.52.00137 

4) Wilayah Kerja : Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya, terutama 

wilayah Kecamatan Karangpandan. 

5) Sejarah Singkat : 

Koperasi Sinar Maju berdiri berawal dari sebuah perkumpulan warga RT 

yang menggagas adanya sebuah lembaga berbentuk koperasi yang dapat 

bermanfaat untuk warga setempat. Para pendiri koperasi akhirnya bermusyawarah 

membentuk perangkat koperasi untuk kemudian didaftarkan pada Departemen 

Koperasi dan UKM, dan berdirilah koperasi Sinar Maju dengan badan hukum 

berbentuk Koperasi Serba Usaha pada tanggal 29 Maret 1999.  

Usaha Koperasi Sinar Maju lebih berkembang pada bidang simpan pinjam 

meskipun berbadan hukum Koperasi Serba Usaha. Tujuan yang semula 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 85 

dicanangkan untuk melayani anggota akhirnya bergeser pada pemenuhan 

kebutuhan modal, baik anggota maupun masyarakat non anggota yang berada di 

wilayah lain, khususnya wilayah eks-Karisidenan Surakarta. 

Koperasi Sinar Maju berdiri dengan anggota awal berjumlah 58 orang dan 

modal disetor berjumlah Rp.11.000.000,00 yang berasal dari simpanan pokok 

anggota masing-masing Rp.200.000,00 dan simpanan wajib Rp.24.000,00. Modal 

yang disetor saat itu belum penuh karena ada beberapa anggota yang belum 

menyetor simpanan pokok anggota. 

 
b. Struktur Kelembagaan 

1) Struktur Organisasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Struktur Organisasi Koperasi Sinar Maju 

 

 

 

 

 

 

2) Personalia : 

a) Dewan Pengurus dan Pengelola 

Tabel 18. Pengurus Koperasi Sinar Maju 

RAPAT ANGGOTA 

DEWAN PENGURUS 

MANAJER 

DEPARTEMEN 
KOPERASI & UKM 

Bag. Kasir/Pembukuan/Toko Bag. Simpan/Pinjam Bag. Penagih 

PENGAWAS 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 86 

No. Nama Jabatan Pendidikan 
1. 
2. 
3. 

Ir. Sugeng Priyanto 
Suwardi 
Drs. Suharyamto, M.M. 

Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

S1 
SMA 

S2 

 
Tabel 19. Pengelola Koperasi Sinar Maju 

No. Nama Jabatan Pend. 
1. 
2.  
3. 

Darmono 
Maryati 
Budi Setyanto 

Bagian Simpan Pinjam 
Bagian Kasir, Pembukuan & Toko 
Penagih (Debt Colector) 

SMA 
SMEA 
SMA 

 
b) Anggota 

Keanggotaan Koperasi Serba Usaha Sinar Maju terbagi menjadi dua 

kelompok, yakni: 

(1) Anggota  

Merupakan anggota pendiri Koperasi Serba Usaha Sinar Maju yang telah 

membayar Simpanan Pokok sejumlah Rp.200.000,00 untuk masing-masing 

anggota. Jumlah anggota tercatat sebanyak 55 orang dari mula-mula 58 orang, 

karena 3 orang mengundurkan diri. Anggota tersebut memiliki hak suara dalam 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan mempunyai hak untuk mendapatkan 

pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. 
 

(2) Calon Anggota 

Status keanggotaan ini diberikan kepada masyarakat yang memakai jasa 

koperasi Sinar Maju atau disebut sebagai nasabah koperasi. Masyarakat yang 

memakai jasa ini dapat sebagai peminjam maupun penyimpanan dana di Koperasi 

Sinar Maju. Setiap nasabah wajib menjadi calon anggota. Pada akhir tahun 2005 

tercatat 125 orang nasabah penyimpanan dana dan 268 nasabah peminjam dana 

koperasi. 

 

c. Kegiatan Usaha 

1) Penghimpunan Dana 

Jenis sumber dana Koperasi Sinar Maju yang dikelola adalah: 
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Simpanan yang terdiri dari : 

· Simpanan Pokok Anggota 

· Simpanan Wajib Anggota 

· Tabungan Masyarakat (Tamasya) dari Anggota dan Calon Anggota 

· Pinjaman Luar Koperasi, terdiri dari: 

(a) Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

(b) Pinjaman Lunak BBM dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

2) Penyaluran Dana 

· Pinjaman kepada Anggota dan non Anggota secara bulanan 

· Kredit Usaha Tani 

· Unit pupuk, berupa kredit pembelian pupuk 

· Usaha pertokoan dan pemesanan barang 

· Bantuan sosial untuk anggota 

 

5. Koperasi Mitra Arta 

a. Identitas Kelembagaan 

1) Nama : Koperasi Serba Usaha Mitra Arta  

2) Alamat : Gerdu Karangpandan Karanganyar 

3) Badan Hukum : Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 439/ 

BH/28.5.1/V/2003 Tanggal 27 Mei 2003 

NPWP : 02.499.610.0-526.000 

SIUP : 237/11.34/PK/III/2006 

TDP : 11.34.2.52.0350 

4) Wilayah Kerja : Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya, dengan pasar 

binaan adalah Pasar Matesih, Karangpandan, dan 

Ngepes. 

 

5) Sejarah Singkat : 

Koperasi Mitra Arta berdiri pada tanggal 27 Mei 2003. Permasalahan yang 

melatarbelakangi berdirinya Koperasi Mitra Arta adalah semakin banyaknya 
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koperasi-koperasi luar daerah yang membuka cabang di daerah Karangpandan. 

Koperasi-koperasi tersebut melakukan usaha simpan pinjam dengan bunga yang 

sangat tinggi, sehingga dirasa memberatkan masyarakat menengah ke bawah 

sebagai komunitas peminjam dana. Oleh karena itu, beberapa personel dari 

masyarakat setempat bersama-sama mendirikan koperasi untuk membantu 

pengembangan usaha kecil yang ada di daerah Karangpandan dan sekitarnya, 

dengan bunga pinjaman yang dirasa wajar dan tidak memberatkan. 

Tujuan didirikan Koperasi Mitra Arta adalah memberdayakan usaha kecil 

yang banyak terdapat di daerah Karangpandan, Karanganyar. Koperasi ini 

didirikan oleh 20 orang anggota. Untuk membentuk modal awal koperasi, masing-

masing anggota menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp.500.000,00 dan 

simpanan wajib Rp.250.000,00 untuk satu tahun. Modal yang disetor saat itu 

sebesar Rp.15.000.000,00.  

 

b. Struktur Kelembagaan 

1) Personalia : 

a) Dewan Pengurus dan Pengelola 

Tabel 20. Pengurus Koperasi Mitra Arta 

No. Nama Jabatan Pendidikan 
1. 
2. 
3. 

Drs. Suharyamto, M.M. 
Joko Waluyanto 
Dra. Siti Rahayu 

Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 

S2 
SMA 

S1 
 

Tabel 21. Pengelola Koperasi Mitra Arta 

No. Nama Jabatan Ket. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

Dra. Siti Rahayu 
Joko Waluyanto 
Bertiana Aldasari 
Sri Rahayu 
Edit Lanjari 

Kasir 
Simpan Pinjam 
Pembukuan  
Simpan Pinjam 
Penagih 

Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 
Tetap 

 

b) Anggota : 

Keanggotaan Koperasi Mitra Arta terbagi menjadi dua kelompok, yakni: 
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(1) Anggota  

Merupakan anggota pendiri Koperasi Serba Usaha Mitra Arta yang telah 

membayar Simpanan Pokok sejumlah Rp.500.000,00 untuk masing-masing 

anggota. Jumlah anggota tercatat sebanyak 20 orang. Anggota tersebut memiliki 

hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan mempunyai hak untuk 

mendapatkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. 
 

(2) Calon Anggota 

Status keanggotaan ini diberikan kepada masyarakat yang memakai jasa 

koperasi Mitra Arta atau disebut sebagai nasabah koperasi. Masyarakat yang 

memakai jasa ini dapat sebagai peminjam maupun penyimpanan dana di Koperasi 

Mitra Arta. Setiap nasabah wajib menjadi calon anggota. Pada akhir tahun 2005 

tercatat 50 orang nasabah penyimpanan dana dan 513 nasabah peminjam dana 

secara bulanan dan 229 nasabah peminjam dana secara harian/mingguan. 

 

c. Kegiatan Usaha 

1) Penghimpunan Dana 

Sumber dana yang dikelola oleh Koperasi Mitra Arta meliputi:  

· Simpanan Pokok Anggota 

· Simpanan Wajib Anggota 

· Tabungan Simatra dari Anggota dan Calon Anggota 

· Pinjaman Luar Koperasi, terdiri dari: 

(a) Dana Bergulir Beras dari Pemerintah 

(b) Pinjaman Lunak BBM dari Pemerintah 
 
2) Penyaluran Dana 

Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dibedakan atas : 

· Kredit Bulanan 

· Kredit Mingguan 

· Kredit Harian 

6. Primkoveri – 05  

a. Identitas Kelembagaan 
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1) Nama :  Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia 

(Primkoveri – 05) Surakarta 

2) Alamat : Jl. Mayor Sunaryo Nomor 4 Kecamatan Banjarsari 

Surakarta Jawa Tengah 

3) Badan Hukum :  8997b/BH/PAD/KWK.II/XII/95 

SIUP :  168/II.16/PK/VI/1995 

      W.P.D :  45/KDP.II.16/SPM/VI/1995 

      NPWP  :  1.881.196.8-252.000 

      TDP :  11.16.2.80.0066 

4) Wilayah Kerja : Meliputi kecamatan-kecamatan di Kota Surakarta. 

Primkoveri diadakan di tiap kota, ada yang di Salatiga, 

Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Cilacap, bahkan 

ada yang di Bali.  

5) Sejarah Singkat : 

Koperasi Veteran berdiri pada tanggal 6 Januari 1997 dengan nama 

Koperasi PRIGEL (Pejuang Republik Indonesia Generasi Empat Lima) dan 

beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 278 Surakarta. Badan Hukum saat itu 

bernomor 8997/BH/VI/77 dengan klasifikasi B. Pada awalnya koperasi ini 

merupakan  suatu perkumpulan dari pejuang kemerdekaan di Surakarta dan 

sekitarnya yang kemudian berkembang menjadi suatu koperasi. 

Pada tahun 1977-1989 terjadi miss management sehingga diadakan Rapat 

Anggota Luar Biasa dengan hasil sebagai berikut; 1) Memilih pengurus dan 

pengawas baru koperasi, 2) Perubahan nama PRIGEL menjadi Primkoveri 

(Primer Koperasi Veteran Republik Indonesia) 05 Surakarta, 3) Perubahan 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primkoveri – 05 Surakarta 

Beberapa kemajuan yang dicapai Primkoveri – 05 Surakarta diantaranya 

adalah perubahan Badan Hukum yang semula Nomor 8897/BH/VI/1997 dengan 

klasifikasi B menjadi 8997b/BH/PAD/KWK.II/XII/95 dengan klasifikasi A. 

Koperasi juga mendapatkan kredit dari BUMN sbesar Rp.20.000.000,00 pada 

tanggal 1 Januari 1996 dan Rp.30.000.000,00 pada tanggal 6 Januari 1999. Pada 
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tanggal 11 Agustus 1999 dilaksanakan audit oleh Kantor Akuntan Publik ”Drs. 

Gitoyo” Semarang, dengan nomor audit 03/LAI/KAG/VIII/99. 

 

b. Struktur Kelembagaan 

1) Struktur Organisasi : 

 

 

 
Gambar 8. Struktur Organisasi Primkoveri - 05 Surakarta 
 

 

 

 

 

 

 

2) Personalia : 

a) Pengelola Unit Simpan Pinjam I 

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 

KETUA 
Waket I  : Sekretaris I 
Waket II : Bendahara I 

PENGAWAS : 
- Ketua  
- Sekretaris 
- Angota 

MANAJER 

BENDAHARA I & II SEKRETARIS I & II 

STAF 

Ka. Unit  
USP.HPS 

Ka. Unit 
USP II 
KVR 

Ka. Unit  
USP I 
PRIM 

Ka. Unit 
IUDK & 
SUDK 

Ka. Unit 
UAJN 

ANGGOTA 

Ka. Unit 
PARKIR 
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Tabel 22. Pengelola Unit Simpan Pinjam I 

Nama Jabatan 
R. Sumaryana TP 
Soemarno H. S., B.A. 
Ika Indratmi 
H. Slamet HS 
W. Gik Trikaryadi 
Slamet Wahyudi 
Indra Wahyudi 

Ketua 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Bendahara I 
Bendahara II 
Ka. USP 
Waserda 

 

b) Anggota : 

Primkoveri – 05 Surakarta pada awalnya hanya menerima anggota veteran, 

namun seiring perkembangan, banyak anggota yang meninggal dunia. Saat ini 

Primkoveri – 05 membuka diri untuk menerima anggota non-veteran. Setiap 

anggota memiliki hak yang sama baik hak suara dalam RAT. Anggota Primkoveri 

adalah mereka yang telah membayar uang pendaftaran sebesar Rp.45.000,00 yang 

terdiri atas; simpanan pokok sebesar Rp.20.000,00, simpanan wajib per bulan 

Rp.1.000,00, administrasi dan buku Rp.7.500,00 dan sisanya Rp.5.500,00 

dimasukkan dalam tabungan (simpanan sukarela). 

 

c. Kegiatan Usaha 

1) Penghimpunan Dana 

Dana yang dikelola oleh Primkoveri – 05 Surakarta berasal dari : 

· Modal disetor oleh anggota, meliputi simpanan pokok dan simpanan wajib  

· Modal Pinjaman dari BUMN 

· Simpanan Sukarela anggota dalam bentuk: 

(a) Tabungan 

(b) Deposito 

 

 

 

2) Kegiatan Pembiayaan 

Pembiayaan yang dilakukan oleh Primkoveri – 05 Surakarta meliputi : 
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· Pinjaman anggota maupun non anggota secara bulanan (pinjaman harian dan 

mingguan telah dihapus) 

· Pengadaan barang (perdagangan), yang berupa: 

(a) Pakaian jadi untuk PEPABRI atau Veteran 

(b) Perlengkapan, berupa sepatu PDL, PDH dan lencana 

(c) Kerajinan, berupa kerajinan logam 

(d) Barang-barang elektronik 

 

B. Deskripsi Masalah Penelitian 

Data yang diperoleh di lapangan perlu dideskripsikan ke dalam 

permasalahan sehingga mudah untuk dianalisis. Lembaga Keuangan Mikro yang 

bergerak dalam usaha simpan pinjam dapat memilih jenis dan sistem usaha. 

Lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dapat mengelola usahanya 

dengan sistem konvensional, yakni menggunakan perhitungan bunga, atau 

menggunakan sistem syariah dengan perhitungan bagi hasil.  

Sistem pengelolaan simpan pinjam secara konvensional dicirikan dengan 

penggunaan perhitungan bunga, baik untuk keuntungan para penyimpan dana 

ataupun untuk beban bagi peminjam dana. Hal ini dianggap sebagai tindakan riba 

oleh sebagian masyarakat muslim dengan beberapa alasan tertentu. Sistem simpan 

pinjam secara syariah dicirikan dengan perhitungan bagi hasil. Sistem bagi hasil 

mengutamakan akad dan tujuan yang jelas, akan tetapi tidak bisa menjanjikan 

keuntungan yang pasti secara nominal.  

Perbedaan dasar pengelolaan tersebut akan mempengaruhi sistem 

simpanan dan pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat. Perbedaan dasar 

pengelolaan simpanan dan pinjaman akan memberikan hasil usaha yang berbeda, 

baik bagi Lembaga Keuangan itu sendiri maupun untuk nasabah. Keuntungan 

yang diperoleh nasabah tidak semata-mata secara finansial, namun pertimbangan 

beberapa hal secara non-finansial juga dibutuhkan.  

Eksistensi suatu Lembaga Keuangan Mikro sebagai Badan Usaha Bisnis 

tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan yang diperoleh lembaga, namun 
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juga dari kepuasan nasabah sebagai pelanggan serta persaingan yang sehat antar 

Lembaga Keungan Mikro yang lain. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah adalah keuntungan secara ekonomis, baik dalam hal simpanan 

maupun pinjaman.  

Perbandingan antara produk dan sistem simpan pinjam secara 

konvensional pada KSP/USP dan simpan pinjam secara syariah pada BMT, yang 

merupakan Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi, merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui perbedaan keuntungan, baik bagi lembaga 

maupun bagi konsumen. Bertolak dari hal tersebut dalam penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah profil produk 

simpanan-pinjaman antara Koperasi Simpan Pinjam dan Baitul Maal wa Tamwil  

beserta perbandingan keuntungan untuk nasabah dan lembaga ? 

 

C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

1 Karakteristik Produk Simpanan KSP dan BMT 

a. Jenis Simpanan 

Pada umumnya simpanan dibedakan antara Simpanan Biasa (Tabungan) 

yang bisa diambil sewaktu-waktu dan Simpanan Berjangka (Deposito) yang 

penarikannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. 

Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang beroperasi secara 

konvensional memiliki produk simpanan dalam bentuk Tabungan dan Deposito. 

Kebanyakan koperasi hanya mengembangkan satu jenis simpanan saja, yakni 

simpanan biasa atau Tabungan. Pengembangan lebih fokus pada produk 

Tabungan karena kebanyakan masyarakat menginginkan dana simpanannya bebas 

untuk masuk dan keluar dari lembaga. Hal ini diungkapkan oleh SR dalam 

wawancara dengan penulis pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2006 pukul 10.30 

WIB sebagai berikut, ”Untuk penghimpunan dana produknya ya cuma tabungan 

biasa, namanya Simatra, bebas diambil kapan saja.” 
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Produk-produk yang dikeluarkan oleh BMT dijelaskan oleh SW dalam 

wawancara dengan penulis pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 pukul 10.30 

WIB sebagai berikut: 

Dalam bahasa Neraca, investasi dibedakan antara Simpanan Biasa dan 
Simpanan Berjangka. Kalau Simpanan Biasa kita punya Investasi 
Mudharabah, tabungan yang kapanpun kita mengambil atau menabung, 
asalkan kantor buka, bisa. Terus ada lagi yang namanya Investasi Takaful 
Tarbiyah, yakni penggabungan produk antara tabungan dan asuransi. 
Waktunya lebih fleksibel dan keuntungannya ada dana tabarruk, konsep 
asuransi syari’ah-yang dibayarkan meski belum selesai, ini diambilkan dari 
bagi hasil, 40% untuk nasabah, 40% untuk BMT dan 20% untuk dana 
tabarruk. Terus ada lagi SDA Wi, Dana Amanah Wisuda berprinsip wadiah. 
Tiap bulan menyetor, tapi kalau tiga bulan berturut-turut tidak menyetor 
akad berubah menjadi akad mudharabah. Simpanan Qurban, kita belum 
optimal mengelola ini. Kalau Simpanan Berjangka ada dua macam, Dana 
Aman Berjangka, itu akadnya wadiah dan Investasi Mudharabah Berjangka, 
akadnya mudharabah. 

 

Baitul Maal wa Tamwil memiliki produk simpanan yang dikembangkan 

dalam beberapa jenis produk. Pengembangan produk dilakukan untuk lebih 

menarik nasabah, karena dapat memilih jenis simpanan yang sesuai dengan 

keinginannya. Jenis simpanan pada BMT dikembangkan sesuai karakteristik 

tabungan dan deposito. Produk berjenis Tabungan dikembangkan menjadi Wadiah 

dan Mudharabah, sedangkan produk Deposito dikembangkan menjadi 

Mudharabah dan Mudharabah Muqayyadah. Kebanyakan BMT tidak hanya 

mengembangkan produk Tabungan saja, mereka juga mengembangkan produk 

Deposito karena asset yang dimiliki sebagian besar berasal dari masyarakat. 

Adanya produk berjenis Deposito akan membantu agar dana masyarakat dapat 

mengendap lebih lama, sehingga dapat diputar sebagai pembiayaan.  

 

b. Perjanjian/Akad 

Dana masyarakat dititipkan ke lembaga keuangan dengan landasan 

kepercayaan. Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang mengelola 

dana masyarakat dalam lingkungan yang terbatas dan tanpa jaminan dari 

pemerintah. Dana masyarakat yang disimpan dalam Koperasi maupun BMT harus 
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memiliki perjanjian atau akad yang jelas, sehingga tidak merugikan salah satu 

pihak.  

Perjanjian untuk simpanan dalam Koperasi mencakup; 1)Ketentuan 

pembagian keuntungan, yakni bunga yang telah ditentukan persentasenya, 

2)Waktu pengambilan, dibedakan antara Tabungan - Deposito, 3)Saldo minimal 

pada Tabungan berkisar antara Rp.5.000,00 – Rp.10.000,00, sedangkan jumlah 

setoran pada Koperasi Konvensioal tidak ditentukan besarnya atau jumlah 

minimalnya. Hal ini disebutkan oleh informan BS yang ditemui peneliti tanggal 

20 Mei 2006, bahwa: ”Saldo minimal tabungan untuk sementara Rp.10.000,00. 

Kalau tutup rekening tidak ada saldo minimal”. 

Berdasarkan observasi pada blanko-blanko Simpanan, hal-hal yang 

diperjanjikan dalam simpanan di BMT mencakup; 1)Jenis akad, akad akan 

dibedakan antara Wadiah al-Amanah, Wadiah yadh Dhamanah, Mudharabah atau 

Mudharabah Muqayyadah, masing-masing akad memiliki konsekuensi berbeda 

atas pembagian keuntungan (nisbah), waktu pengambilan dan jumlah setoran, 

2)Ketentuan pembagian keuntungan, keuntungan tidak ditentukan jumlah 

nominalnya, namun hanya ditentukan persentase nisbah antara lembaga dan 

nasabah. Nisbah dapat ditawar persentasenya untuk produk Mudharabah/ 

Deposito, sedangkan produk Wadiah al-Amanah nisbah tidak bisa ditentukan 

karena lembaga hanya memberi bonus sesuai pendapatan lembaga dan 

berkewajiban mengembalikan sesuai besar simpanan, 3)Waktu penarikan 

tabungan dibedakan antara Simpanan Biasa dan Simpanan Berjangka, 4)Saldo 

minimal pada akad Wadiah berkisar antara Rp.5.000,00 – Rp.20.000,00. 5)Jumlah 

setoran ditentukan besarnya sesuai akad, 6)Zakat, zakat diambil dari keuntungan 

berupa bonus atau bagi hasil yang dibagi pada rekening nasabah. Persentase zakat 

ditawarkan oleh lembaga, namun kebanyakan nasabah memilih sebesar 2,5% 

(sesuai ketentuan zakat profesi). 

Prosedur dan ketentuan dalam menyimpan dana di BMT dijelaskan oleh 

SW, Manajer Operasional BMT Amanah Ummah, sebagai berikut:  

Datang ke Customer Service, meyampaikan apa yang diinginkan, kemudian 
CS memberi blanko-blanko, ada tiga blanko, data anggota, register di soft 
ware, kemudian diproses dan dikasihkan teller. Yang harus ditanda tangani 
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pertama adalah permohonan jadi anggota, kedua permohonan dapat apa, IM 
atau SDA Wisuda, ketiga akadnya, pembagian kesepakatan keuntungan, 
kalau deposito. 

 

c. Biaya Administrasi  

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan atas rekening 

simpanan, sebagai imbalan atas penjagaan simpanan tersebut. Koperasi 

Konvensional maupun BMT tidak menerapkan hal ini. Semua simpanan tidak 

dikenai biaya administrasi, hanya dikenakan jumlah saldo minimal pada waktu 

pengambilan jumlah keseluruhan tabungan atau pada saat tutup rekening. Hal ini 

diungkapkan oleh Manajer Operasional BMT Amanah Ummah: 

Ya setahu kami, Ustadz Mu’in pernah mengatakan, ’Sebetulnya biaya 
administrasi itu, ya saldo minimal itu tidak syar’i. Orang menabung itu kan 
berapapun semua hak dia, mau diambil mau nggak semua hak dia’. Tapi 
bagaimanapun Bank itu ada hukum positif yang kadang kesyariahan jadi 
terbentur. Kalau di kita sih adanya zakat, dan bagi hasil pun sudah bersih, 
sudah dipotong zakat. 

 
Hal senada diungkapkan pula oleh Manajer Operasional BMT Berkah 

Utama Jaya, bahwa : 

Terus terang kita tidak ada biaya administrasi, hanya mengambil zakat, 
itupun dari bagi hasil yang dibagikan, sebesar 2,5%. Sebetulnya kita tidak 
membatasi besarnya zakat, kita menawarkan kepada nasabah berapa zakat 
yang akan dipotong, 10%, 5% atau 2,5%, tapi kebanyakan mengisi 2,5%, ya 
sudah kita ngikut aja. 

 
Pada Koperasi Konvensional, ketentuan mengenai biaya administrasi 

dijelaskan oleh SR, bagian pembukuan KSU Mitra Arta sebagai berikut, ”Biaya 

yang dibebankan ke penabung tidak ada. Buku tabungan juga  gratis. Kalau untuk 

saldo minimal rata-rata Rp.5.000,00. Tidak ada biaya administrasi”. 

 

d. Pembagian Keuntungan 

Keuntungan untuk Tabungan atau Deposito adalah jumlah bunga yang 

dibayarkan lembaga kepada nasabah. Pada Koperasi Konvensional, bunga telah 

ditentukan besar persentase terhadap pokok simpanan. Pada Koperasi yang 

diteliti, bunga simpanan dibedakan untuk simpanan anggota dan calon anggota. 
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Calon anggota merupakan status yang diberikan untuk nasabah yang bukan 

anggota khusus koperasi. Simpanan calon anggota diberikan bunga dengan rate 

berkisar antara 1% - 1,25%, sedangkan rate bunga untuk simpanan anggota 

berkisar antara 1% - 1,5%. Bunga dihitung dari saldo terakhir atau dari saldo 

tabungan yang paling lama mengendap.  

Besarnya keuntungan yang diberikan kepada nasabah dijelaskan oleh BS, 

pengelola KSU Sinar Maju, bahwa ”Bunga yang diberikan ke penabung tahun 

kemarin itu 1,5%. Karena kita menurunkan bunga pinjaman dari 3% menjadi 

2,5%, jadi kita turunkan bunga tabungan dari 1,5% menjadi 1,25%. 

Perhitungannya dihitung dari saldo terendah”. 

Keuntungan yang diberikan oleh BMT disebut sebagai bagi hasil untuk 

akad Mudharabah dan bonus untuk akad Wadiah. Bagi hasil dan bonus tidak 

diperjanjikan di muka atas jumlah nominalnya. Bagi hasil hanya diperjanjikan 

nisbah atau persentase bagi hasil antara BMT dan nasabah, sedangkan bonus tidak 

diperjanjikan baik persentase maupun jumlahnya. Berdasarkan dokumen berupa 

brosur iklan BMT, nisbah antara BMT dan nasabah untuk simpanan berkisar 

antara 30% - 50% untuk nasabah dan 40% – 70% untuk BMT.  

Penjelasan mengenai rate keuntungan rata-rata simpanan nasabah 

dijelaskan oleh SW, pengelola BMT UMS, sebagai berikut : 

Kalau untuk yang Wisuda itu kan wadiah, jadi terserah kita. Kalau pas 
banyak ya lumayan. Tapi kita punya patokan. Bagi hasil itu sesudah 
diperhitungkan dengan biaya operasional. Ratenya antara 0,3% – 0,5% per 
bulan. Kalau yang deposito itu beda-beda antara 1,0 sekian sampai 1,5% 
perbulannya. Kalau untuk investasi mudharabah, itu saldo rata-rata. Karena 
beda dengan deposito. Perhitungannya sudah melalui soft ware, jadi kita 
tinggal melihat. 

 

Keuntungan dibagikan kepada nasabah dengan sistem revenue sharing, 

artinya pendapatan yang diperoleh lembaga dibagikan sesuai nisbah pada masing-

masing pemilik rekening, baru kemudian dialokasikan untuk menutup biaya 

operasional lembaga, yang hasil akhirnya berupa Sisa Hasil Usaha. Bagi hasil atau 

bonus yang dibagikan kepada nasabah akan dipotong zakat 2,5%. Apabila 

dihitung secara nominal, jatuhnya sekitar 0,3% - 1,3% perbulan untuk Tabungan, 
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dan 1,0% - 1,75% perbulan untuk Deposito. Jumlah nominal bagi hasil dan bonus 

senantiasa berfluktuasi sesuai pendapatan BMT. Bagi hasil dan bonus 

dialokasikan ke rekening nasabah setiap bulan berdasarkan rata-rata saldo harian. 

 

2. Karakteristik Produk Pinjaman KSP dan BMT  

a. Jenis Pinjaman 

Pada Koperasi konvensional, pinjaman yang ditawarkan kepada 

masyarakat jenisnya dibedakan berdasarkan jangka waktu angsuran, yakni 

Pinjaman Bulanan, Mingguan dan Harian. Pinjaman dengan jangka waktu 

angsuran bulanan lebih banyak diterapkan. Besar pinjaman bulanan berkisar 

antara Rp.1.000.000,00 – Rp.15.000.000,00. Pinjaman Harian dan Mingguan 

digunakan untuk pinjaman dengan nominal yang kecil, rata-rata di bawah 

Rp1.000.000,00. Antara pinjaman Harian-Mingguan dengan pinjaman Bulanan 

memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut mencakup; besar 

pinjaman, syarat-syarat pengajuan, agunan dan proses penarikan angsuran. Hal ini 

dijelaskan oleh pengelola KSU Mitra Arta, SR, sebagai berikut ”Pinjaman yang 

kita berikan pada nasabah itu dibedakan antara pinjaman harian, pinjaman 

mingguan dan pinjaman bulanan, .......kredit harian dan mingguan besarnya di 

bawah Rp.1.000.000,00. Untuk bulanan mulai Rp.500.000,00 sampai 

Rp.15.000.000,00. Kalau secara rata-rata kreditnya itu Rp.3.000.000,00.”  

Pinjaman pada BMT disebut sebagai pembiayaan, karena BMT tidak 

sekadar meminjamkan dana, namun juga ikut bertanggung jawab atas pengelolaan 

dana tersebut. Berdasarkan dokumen berupa brosur reklame BMT, pembiayaan 

pada BMT dibedakan jenisnya sesuai akad yang disepakati. Akad tersebut dapat 

berupa: 

· Jual beli (Murabahah/ Bai’ Bitsaman Ajil - BBA)  

· Kerja sama (Musyarakah / Mudharabah) 

· Sewa (Ijarah) 

· Jasa perwakilan (Wakalah) 

· Dana kebajikan (Qardul hasan) 
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Pinjaman yang diberikan, besarnya rata-rata sesuai akad yang disepakati. 

Pada akad jual beli, rata-rata pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,00-

Rp.15.000.000,00. Untuk akad kerja sama dapat mencapai Rp.30.000.000,00. 

Pembiayaan yang sudah mencapai Rp.50.000.000,00 atau lebih biasanya akan 

dilempar ke Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan penjelasan pengelola 

BMT Berkah Utama Jaya (BUJ), ”Kalau pembiayaan baru itu maksimal 

Rp.4.000.000,00, kalau sudah kedua-ketiga bisa lebih besar, maksimal itu 

Rp.30.000.000,00, kalau sudah Rp.50.000.000,00 atau lebih kita lemparkan ke 

Bank Syariah”. 

Penjelasan mengenai teknis pinjaman diberikan oleh Manajer Operasional 

BMT Amanah Ummah, ”Secara teknis umumnya sama, antara Mudharabah, 

Murabahah, Istishna. Kalau Mudharabah kita menginvestasikan dana ke 

masyarakat, jadi harus ada open management. Kalau Murabahah memakai prinsip  

jual beli, jadi margin ditentukan di muka”. 

Pembiayaan dengan jenis kerja sama biasanya jarang terjadi, karena 

prosedur yang agak rumit serta ketidaksiapan nasabah untuk dapat terbuka 

melaporkan hasil usahanya kepada BMT. Hal ini sesuai dengan pendapat Manajer 

Operasional BMT BUJ, ”Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat adalah Murabahah, karena kondisi masyarakat kurang siap untuk bisa 

terbuka, dan keterampilan untuk pembukuan masih kurang”. 

 

b. Perjanjian/Akad  

Dana yang dikelola koperasi dengan dipinjamkan kepada debitur pada 

dasarnya merupakan dana masyarakat. Pemberian pinjaman oleh Koperasi 

Konvensional ataupun pembiayaan oleh BMT memerlukan bukti tertulis yang 

dituangkan dalam perjanjian peminjaman kredit atau akad pembiayaan. Adanya 

akad atau perjanjian akan mempermudah penyelesaian masalah antara kedua 

belah pihak yang bersangkutan. 

Berdasarkan observasi dan dokumentasi, hal-hal yang diatur dalam 

perjanjian kredit pada Koperasi Konvensional secara umum mencakup; 1)Pihak-

Pihak yang bertransaksi, 2)Besar pinjaman dan biaya-biaya lain, yakni 
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administrasi, provisi-komisi, materai dan biaya bunga, 3)Jangka waktu 

pengembalian, mencakup tanggal jatuh tempo, sistem dan besarnya angsuran, 

4)Agunan yang dipersyaratkan, 5)Ketentuan denda atas keterlambatan 

pembayaran angsuran, 6)Surat kuasa penarikan/penjualan agunan, 7)Ketentuan-

ketentuan khusus atas pinjaman. 

Pada Baitul Maal wa Tamwil, dengan teknik pengambilan data yang sama, 

hal-hal yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan akan sesuai dengan jenis 

transaksi. Jenis transaksi pembiayaan (akad) antara lain; Murabahah, 

Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, atau Qardhul hasan, masing-masing akad 

memiliki konsekuensi berbeda untuk beberapa hal. Secara umum hal-hal yang 

tercantum dalam akad hampir sama dengan perjanjian kredit pada Koperasi 

Konvensional, yakni meliputi; 1)Pihak-pihak yang bertransaksi, 2)Tujuan 

pembiayaan secara jelas, 3)Biaya-biaya atas akad, meliputi; administrasi, materai, 

biaya taksasi dan asuransi serta sistem pembayarannya, 4)Besar pembiayaan dan 

Keuntungan bagi BMT sesuai dengan jenis akad, untuk Murabahah berupa 

margin, Mudharabah-Musyarakah berupa persentase/nisbah bagi hasil, Ijarah 

akan berupa jasa sewa, sedangkan Qardh tidak mensyaratkan pemberian 

keuntungan bagi BMT, 5)Jangka waktu pengembalian, mencakup tanggal jatuh 

tempo, sistem dan besar angsuran, 6)Agunan yang dipersyaratkan, 7)Surat kuasa 

penarikan/penjualan agunan, 8)Ketentuan-ketentuan khusus atas pembiayaan. 

Perbedaan mendasar antara perjanjian kredit pada Koperasi Konvensional 

dengan akad pembiayaan pada BMT adalah: 

· Jenis transaksi, transaksi pada Koperasi Konvensional semuanya sama, berupa 

kredit/pinjaman, sedangkan pembiayaan pada BMT dapat berbeda-beda, 

berupa Murabahah (jual beli), Mudharabah atau Musyarakah (kerja sama), 

Ijarah (sewa), dan Qardhdul hasan (dana kebajikan). 

· Tujuan pembiayaan pada BMT harus jelas, diketahui kedua belah pihak serta 

dilaksanakan benar-benar oleh nasabah atau oleh nasabah dan lembaga, 

sedangkan pada Koperasi Konvensional tujuan pembiayaan tidak begitu 

dipermasalahkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan pengelola BMT BUJ, 

Dewi Puspitosari, A.Md, bahwa ”Yang jelas, kalau datang ke sini tidak kita 
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tanya ’Mau pinjam berapa ?’ enggak, tapi ”Masalah Bapak apa ?’, jadi kita 

tahu tujuannya untuk apa”. 

· Jasa atas pembiayaan berupa bagi hasil, jasa sewa atau margin pada BMT 

merupakan kesepakatan dari hasil penawaran kedua belah pihak, sedangkan 

pada Koperasi Konvensional merupakan ketentuan yang berasal dari 

penawaran secara sepihak dari lembaga, berupa bunga pinjaman. 

 

c. Syarat Pengajuan Kredit 

1) Syarat Administrasi 

Berdasarkan data-data yang diambil dari observasi dan dokumentasi, 

syarat pengajuan kredit secara administratif antara Koperasi Konvensional dan 

BMT pada umumnya hampir sama. Syarat-syarat tersebut meliputi; 1)Pendaftaran 

diri menjadi calon anggota koperasi, 2)Mengisi formulir permohonan, 3)Foto 

copy KTP Suami / Istri dan Kartu Keluarga, 4)Foto copy bukti agunan. 

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan pada BMT lebih ditekankan pada 

karakter nasabah, sehingga pada formulir pengajuan pembiayaan terdapat data diri 

nasabah yang harus diisi secara lengkap.  

 

2) Agunan 

Agunan pada pinjaman di Koperasi Konvensional merupakan syarat wajib. 

Agunan harus lebih besar dari pokok pinjaman. Pada umumnya agunan adalah 

barang yang mudah diperjualbelikan. Wujud agunan yang dipersyaratkan pada 

Koperasi Konvensional berupa BPKB atau Sertifikat Tanah. Untuk pinjaman 

Mingguan dan Harian yang besarnya kurang dari Rp.1.000.000,00, agunan yang 

dipersyaratkan kadang dapat berupa sertifikat kios atau hanya berupa KTP 

peminjam dana, khusus untuk pinjaman harian. Hal ini diungkapkan oleh salah 

satu pengelola KSU Mitra Arta, SR, bahwa : 

Jaminan berupa BPKB, ini untuk kredit bulanan. Kalau kredit harian atau 
mingguan bisa berupa KTP saja. Tapi kalau lebih dari Rp.1.000.000,00, 
meskipun angsurannya harian atau mingguan, tetap memakai jaminan. Bisa 
juga jaminannya berupa sertifikat kios, karena kebanyakan peminjam adalah 
bakul-bakul di pasar. 
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Ketentuan mengenai agunan pada BMT ini dijelaskan oleh DP dalam 

wawancara dengan penulis pada tanggal 18 Mei 2006 sebagai berikut : 

Kita tidak menentukan, silahkan saja agunan yang dipunyai apa, asal tidak 
memberatkan. Kita tidak menentukan pembiayaan berdasarkan besarnya 
agunan. Kita memberikan pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar. 
Terus terang yang dijadikan jaminan pokok adalah usaha. Kalau misalnya 
ada motor, itu sebagai jaminan tambahan saja. Ada dua hal yang kita 
jalankan, kalau memang usahanya baik, kita berikan pembiayaan tanpa 
jaminan, melihat dari peluang dan kemampuan usaha. 

 
Pada BMT, agunan yang dipersyaratkan tidak selalu lebih besar dari 

pinjaman pokok. Hal ini karena BMT lebih mengutamakan kerja sama dan 

kepercayaan. Agunan umumnya sama dengan Koperasi Konvensioal, berupa 

BPKB dan sertifikat tanah. Khusus untuk pembiayaan Qardhul Hasan, agunan 

hanya menunjuk secara fisik pada barang-barang tertentu yang nilainya kadang 

tidak sebanding dengan besar pembiayaan. Barang-barang tersebut dapat berupa 

emas atau barang-barang elektronik. Hal ini karena pembiayaan Qardhul hasan 

ditujukan untuk menolong nasabah dan jumlahnya relatif kecil.  

 

d. Biaya-biaya Kredit 

Biaya-biaya kredit merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

memperoleh suatu pinjaman uang atau pembiayaan dari lembaga keuangan. 

Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya administrasi, provisi-komisi, atau beban 

bunga. Pada penelitian ini ada beberapa macam biaya yang harus dibayar nasabah 

ketika melakukan pembiayaan pada Koperasi Konvensional maupun BMT 

sebagai berikut: 

 
1) Biaya Administrasi 

Biaya administrasi pada Koperasi Konvensional dikenakan pada setiap 

pinjaman berapapun besarnya. Administrasi berkisar antara  1,0% – 5,0% dari 

pokok pinjaman dan langsung dibayar di muka, atau langsung diambil dari pokok 

pinjaman. Hal ini diungkapkan oleh GT, pengelola Primkoveri – 05 Surakarta, 

”Bunga kredit di sini 3,5%, untuk administrasi atau potongan pertama itu 
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5%...........”. Maryati, pengelola KSU Sinar Maju, mengatakan bahwa, ”Potongan 

awal itu 2%, 1% untuk administrasi dan 1% untuk provisi” 

Pada BMT, ada yang menerapkan biaya administrasi dengan besaran yang 

tetap, yakni Rp.25.000,00 untuk semua pinjaman di atas Rp.1.000.000,00, 

sedangkan untuk pinjaman di bawah Rp.500.000,00 sebesar 2% dari pokok 

pembiayaan. Pada beberapa lembaga yang diteliti, biaya administrasi tetap 

diterapkan dengan persentase, yakni 1% dari pokok pembiayaan berapapun 

besarnya. Penjelasan tentang biaya administrasi diberikan oleh DP, pengelola 

BMT BUJ sebagai berikut, ”Biaya administrasi, berapapun besarnya pinjaman 

sebesar Rp.25.000,00, kemudian materai sebesar Rp.18.000,00. Oh....ya, kalau 

Rp.25.000,00 itu untuk pinjaman Rp.1.000.000,00 ke atas, kalau di bawah 

Rp.500.000,00 itu sebesar 2% dari pokok pembiayaan”. Pada BMT Sakinah, 

diinformasikan oleh FA, bahwa ”Biaya administrasi itu sekitar 1% dari 

pembiayaan pokok”. Apabila diperbandingkan dengan Koperasi Konvensional, 

maka biaya administrasi di BMT secara nominal jumlahnya lebih rendah. 

 

2) Biaya Materai 

Materai diperlukan sebagai salah satu unsur untuk membuat sahnya suatu 

perjanjian tertulis. Perjanjian pinjaman atau pembiayaan antara nasabah dan 

koperasi dilakukan secara tertulis, sebagai bukti atas kepercayaan lembaga kepada 

nasabah.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, 

diperoleh informasi bahwa transaksi pinjaman di koperasi Konvensional, materai 

ditanggung oleh nasabah pada setiap kali tansaksi peminjaman. Pada transaksi 

dengan jumlah pinjaman di bawah Rp.3.000.000,00 menggunakan 1 materai 

tempel seharga Rp.3.000,00, sedangkan untuk pinjaman sebesar Rp.3.000.000,00 

atau lebih menggunakan 1 materai tempel seharga Rp.6.000,00. 

Biaya materai pada pembiayaan di BMT juga ditanggung oleh nasabah. 

Besarnya materai yang dipergunakan adalah Rp.6.000,00. Ada beberapa 

perbedaan antara lembaga yang satu dengan yang lain mengenai jumlah materai. 

Ada lembaga yang menggunakan 2 materai, ada yang menggunakan 3 materai 
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untuk pembiayaan di atas Rp.5.000.000,00, akan tetapi rata-rata menggunakan 1 

materai senilai Rp.6.000,00 untuk pinjaman di bawah Rp.5.000.000,00.  

Ketentuan mengenai materai dijelaskan oleh ST, bagian operasional BMT 

Sakinah, dalam wawancara dengan penulis tanggal 29 Mei 2006 sebagai berikut, 

“Kalau materai itu, kita kan pakai legalisasi notaris. Kalau pinjaman 

Rp.5.000.000,00 sampai Rp.10.000.000,00 materainya dua, kalau lebih dari 

Rp.10.000.000,00 kita pakai SKMHT, Rp.100.000,00 biasanya”. 

 
3) Biaya Provisi- Komisi 

Biaya provisi-komisi merupakan jenis biaya lain yang pemungutannya 

juga dilakukan di muka. Pada Koperasi Konvensional yang diteliti, biaya provisi-

komisi sebesar 1% dari pokok pinjaman. Hal ini dijelaskan oleh BS, pengelolan 

KSU Sinar Maju kepada peneliti pada tanggal 20 Mei 2006, bahwa ”........ 2% 

untuk administrasi dan komisi, masing-masing 1%”. 

Pembiayaan pada BMT tidak dikenakan biaya provisi-komisi. Hal ini 

karena tidak sesuai dengan syariah dan tidak ada dalam fatwa DSN (Dewan 

Syariah Nasional).  

 

4) Biaya Bunga /Bagi Hasil –Margin 

Konsep teori ekonomi menyebutkan bahwa uang yang dipinjam dapat 

mendatangkan keuntungan secara ekonomis, oleh karena itu pemilik dana berhak 

mendapatkan imbalan bunga. Sistem pinjaman pada Koperasi Konvensional 

menggunakan perhitungan bunga untuk imbalan pemilik dana, sedangkan pada 

BMT tidak menggunakan sistem pembungaan uang. Sistem ini diganti dengan 

bagi hasil keuntungan atau margin pada akad jual beli yang disepakati oleh kedua 

belah pihak. 

Bunga yang diterapkan untuk pinjaman pada Koperasi Konvensional yang 

diteliti berkisar antara 2,5% - 3,5% dari pokok pinjaman. Hal ini dijelaskan oleh 

Maryati, pengelolan KSU Sinar Maju, bahwa ”Pinjaman memakai bunga flat atau 

bunga tetap. Kalau untuk anggota bunganya sebesar 2% tahun kemarin 2,5% terus 
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diturunkan, kalau yang bukan anggota bunganya 3% untuk tahun kemarin, tapi 

mulai bulan Juli 2004 diturunkan menjadi 2,5%”. 

Bunga dihitung dengan sistem pembungaan flat. Sistem ini memiliki 

konsekeuensi besarnya bunga yang dibayarkan setiap periode adalah sama 

besarnya, yakni sebesar persentase bunga dikali pokok pinjaman. Pada sistem 

pembungaan ini, besar bunga yang dibayarkan akan sama meskipun saldo 

pinjaman masih banyak ataupun tinggal sedikit. 

 Pada BMT, keuntungan diambil oleh lembaga berasal dari bagi hasil, 

margin, atau jasa dan infak. Bagi hasil diperoleh dari pembiayaan Mudharabah 

atau Musyarakah atas keuntungan yang dikelola oleh nasabah. Besarnya bagi 

hasil akan tergantung dari nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak serta 

dari besarnya pendapatan yang diperoleh mudharib (pengelola dana). Pada 

kenyataannya, transaksi kerja sama seperti ini jarang terjadi pada BMT. 

Keuntungan yang berupa margin atau kenaikan atas harga pokok diperoleh dari 

pembiayaan Murabahah atau Istishna. Transaksi ini merupakan pendapatan utama 

BMT, karena arus kas yang jelas dan proses yang mudah bagi lembaga dan 

nasabah. Untuk pembiayaan yang lain, kuantitasnya lebih kecil dari Murabahah, 

yakni Qard dan Ijarah. Pada Pembiayaan Qard, lembaga tidak mensyaratkan 

besarnya imbalan. Kewajiban nasabah hanya mengembalikan pokok pembiayaan. 

Akan tetapi, nasabah terkadang memberikan infak secara cuma-cuma kepada 

lembaga sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan. Besar infak 

tersebut kadang mencapai 5% dari pokok pembiayaan.  

Penjelasan mengenai bagi hasil dan margin diberikan oleh DP, pengelola 

BUJ, ”Bagi hasil itu rata-rata dua puluh sampai tiga puluh lima, kalau untuk jual 

beli bisa 1% sampai 3,5%. Persentase itu tiap bulan”.  Hal  senada diungkapkan 

oleh Manajer BMT Sakinah, sebagai berikut,  ”.........Murabahah (jual beli – pen ) 

jatuhnya sekitar 2%. Kalau Mudharabah... ya susah, tidak bisa – tidak bisa itu, 

Mudharabah kan tergantung hasil usahanya, kita tidak bisa menentukan secara 

rata-ratanya”. 

Besar margin pada setiap transaksi berbeda-beda, sesuai kesepakatan 

antara lembaga dan nasabah. Pada umumnya berkisar antara 1,0% - 3,5% di setiap 
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angsuran bulanan. Apabila dipersentasekan terhadap pokok pembiayaan, dengan 

asumsi angsuran dilakukan secara bulanan dalam satu tahun, maka tingkat margin 

akan berkisar antara 12% - 42%. 

Tingkat margin yang memiliki porsi paling besar dari total pembiayaan 

yang dilempar adalah berkisar antara 1,8% - 2,5%, besarnya hampir 80%. Hal ini 

diungkapkan oleh SW, pengelola BMT sebagai berikut : 

....... tingkat margin 1,8 sampai 1,9 itu hampir 80% dari total pembiayaan 
yang dilempar, kami memang tergolong BMT dengan margin yang rendah, 
Mbak. 1,7 itu besarnya 10%, yang 2,0 itu sekitar 5%. Kalau untuk yang 3,0 
itu sedikit, paling cuma 5% saja. .... kalau yang 1,2 itu kemarin ada dua 
orang yang melakukan pembiayaan. 

 
Dengan demikian, rata-rata tingkat margin pembiayaan pada BMT adalah 

lebih rendah daripada tingkat suku bunga pinjaman pada Koperasi Konvensional, 

dengan rata-rata 2% : 2,5%. 

 

5) Biaya Taksasi 

Pinjaman atau pembiayaan pada dasarnya merupakan suatu kepercayaan 

antara dua belah pihak. Ketika pinjaman tidak dikembalikan sesuai ketentuan 

dalam perjanjian, maka lembaga biasanya akan melelang agunan yang telah 

dipersyaratkan. Proses ini membutuhkan biaya, yakni biaya notaris atau disebut 

biaya taksasi. Pada Lembaga Keuangan Syariah, permasalahan seperti ini 

diantisipasi dengan pengenaan biaya taksasi kepada nasabah dengan kesepakatan 

kedua belah pihak.  

Ketentuan mengenai biaya taksasi diungkapkan oleh DP, Manajer 

Operasional BUJ, sebagai berikut: 

Biaya provisi dan komisi memang tidak ada, kita ada yang namana biaya 
taksasi. Taksasi itu, ya mentaksasi jaminan, artinya bahwa ada biaya risiko. 
Jadi, misalnya ada nasabah yang jaminannya sertifikat, mungkin akan 
berhubungan dengan notaris, maka kita tetapkan di muka. Kalau Warmek itu 
Rp.25.000,00, kalau Legal Rp.50.000,00 dan SKMHT  Rp.100.000,00, tapi 
kita tetap tawarkan bukan dari kami. Ada yang dipungut di awal, ada yang 
tidak kita kenakan. Ini ditentukan pada saat rakombi.  

 
Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh SW dari BMT UMS, bahwa  

“Biaya notaris juga berbeda-beda, sesuai pinjaman dan jaminan. Jadi kalau di 
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bawah Rp.5.000.000,00pakai Warmek, kalau Rp.5.000.000,00 sampai 

Rp.10.000.000,00 pakai Legalisasi, dan di atas Rp.10.000.000,00 sampai 

Rp.50.000.000,00 pakai SKMHT”. 

Tidak semua nasabah pembiayaan diwajibkan membayar biaya taksasi. 

Biaya ini terjadi ketika ada kesepakatan antara BMT dan nasabah, baik jenis 

maupun besarnya. Biaya taksasi tidak diterapkan pada Koperasi Konvensional. 

 

6) Denda 

Non Performing Loan atau pinjaman tak lancar dapat terjadi pada setiap 

lembaga keuangan yang melemparkan dananya ke masyarakat. Ketika hal tersebut 

terjadi, biasanya debitur akan dikenai denda atau sanksi. Pada Koperasi 

Konvensional yang diteliti, denda diterapkan apabila nasabah terlambat atau tidak 

membayar beban bunga pinjaman tepat waktu. Hal ini dijelaskan oleh SR 

pengelola KSU Mitra Arta, sebagai berikut : 

Kalau ada kredit macet, ya..... kita menagih ke peminjam, kalau memang 
keberatan untuk melunasi, kami memberi perpanjangan sampai tiga bulan. 
Misalnya cuma mengangsur jasanya saja, kami tetap menerima. Atau 
kadang, ya adanya berapa itu yang dibayarkan. Denda sebenarnya ada, yaitu 
5% dikali sisa pinjaman pokok ditambah jasa. Ini tiap bulan. Tapi itu untuk 
yang benar-benar macet tiga bulan atau lebih tidak mengangsur.  

 
Pada BMT, denda tidak diperkenankan. Ketika ada kasus pembiayaan 

bermasalah dan lembaga harus mengeluarkan biaya perjalanan untuk menagih, 

maka biaya perjalanan ini dibebankan pada angsuran nasabah. Hal ini 

diungkapkan oleh Manajer Operasional BUJ sebagai berikut: 

... tidak semua nasabah kita kenakan biaya tagih. Kita melakukan penagihan 
kalau ada permasalahan dengan orang yang kita biayai, sehingga kita 
melakukan perjalanan untuk menagih. Ya rata-rata biayanya lima sampai 
sepuluh ribu, bisa lebih besar kalau kita dimain-mainkan sama nasabah. 
Biaya ini ditambahkan pada saat biaya angsuran. ....memang denda tidak 
syar’i, makanya tidak dimasukkan dalam pendapatan, kita masukkan dalam 
dana qard. Denda, ganti rugi atau takwin boleh kita kenakan tapi tidak 
ditentukan besarnya. Pembiayaan bermasalah pada BMT bisa juga 
diselesaikan dengan memperbaharui akad dari sisa saldo pembiayaan. 
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3. Perbandingan Keuntungan bagi Nasabah Penyimpan Dana 

Keuntungan yang diterima penyimpan dana dapat dibedakan secara 

finansial dan nonfinansial.  

a. Keuntungan Nonfinansial 

Secara nonfinansial keuntungan menyimpan dana di BMT dapat dirinci 

sebagai berikut : 

· Menggunakan prinsip sesuai syariah Islam dalam pengelolaan dana, sehingga 

lebih dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME. 

· Nisbah merupakan kesepakatan antara nasabah dan lembaga, sehingga ada 

prinsip keadilan yang diterapkan. 

· Jumlah setoran, saldo minimal dan penarikan dalam skala kecil, yang mungkin 

tidak bisa dilakukan oleh beberapa jenis Bank Umum. 

Salah satu pengelola BMT Amanah Ummah Sukoharjo berpendapat 

bahwa : 

Tidak semua nasabah kita karena pertimbangan syariah, ada juga yang 
datang karena pertimbangan keuntungan, profitnya lebih tinggi daripada di 
bank. Yang kedua, memang untuk masyarakat kecil, nabung sedikit di bank 
itu kan malu ya...... Jadi kalau di sini, nabung atau ambil berapapun nggak 
malu”. 

 

Pada Koperasi Konvensional, keuntungan nonfinansial yang didapatkan 

oleh penyimpan dana adalah hampir sama dengan BMT, hanya saja prinsip 

pengelolaan dana berdasarkan perhitungan bunga yang tidak sesuai dengan 

syariah Islam, yang mungkin tidak disepakati oleh beberapa golongan. Akan 

tetapi perhitungan bunga merupakan perhitungan yang simpel dan mudah untuk 

dilaksanakan, selain itu keuntungan yang diperoleh penyimpan dana menjadi pasti 

secara nominal. 

 

b. Keuntungan Finansial 

Secara finansial atau dalam perhitungan secara nominal, keuntungan 

penyimpan dana di BMT dapat dijelaskan dengan perhitungan bunga atau bagi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 110 

hasil – margin yang dibagikan kepada pemilik rekening, serta pembagian SHU 

bagi nasabah pemilik dana yang berstatus sebagai anggota. 
 

2) Keuntungan Nasabah Calon Anggota 

Keuntungan secara finansial ekonomi didapat dari perhitungan bunga atau 

bagi hasil-bonus yang diterima oleh nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dan 

dokumentasi diperoleh data sebagai berikut : 
 

Tabel 23. Tingkat Bunga / Bagi Hasil – Margin Keuntungan Simpanan 

Keterangan 
Koperasi 

Sinar 
Maju 

Koperasi 
Mitra 
Arta 

Koperasi 
Prim- 
koveri   

BMT 
Amanah 
Ummah 

BMT 
Berkah 

Utama Jaya 

BMT 
Sakinah 

Tabungan 1,25% 1,25% 1% 0,3 -0,5% 0,8 -1,3% 0,7 - 0,8 % 
Deposito  - - 1% 1,0 -1,5% 1,1 -1,75% 1,1 -1,4% 
Rata-rata 
Tabungan    0,4% 1,05% 0,75% 

Rata-rata 
Deposito 

   
1,25% 1,4% 1,25% 

 

Keuntungan untuk Simpanan dana di Koperasi Konvensional secara 

nominal dihitung dari persentase bunga untuk simpanan, besarnya sekitar 1,25% 

per bulan. Bunga akan dibagikan setiap akhir bulan sesuai saldo simpanan. Sesuai 

yang diungkapkan oleh SR dalam wawancara dengan penulis tanggal 26 Mei 

2006, bahwa ”Bunga tabungan 1,25% untuk anggota 1,5%. ... Keuntungannya 

yang pertama kan bisa diambil kapan saja, selain itu bunganya juga lumayan 

tinggi dan tidak ada biaya yang dipungut.” 

Berdasarkan data yang diperoleh, keuntungan yang dibagikan oleh BMT 

baik dalam bentuk bagi hasil maupun bonus untuk simpanan biasa (tabungan) 

nisbah keuntungan + 30% dari pendapatan BMT, jatuhnya sekitar  0,3% - 1,3% 

dibanding nominal simpanan, sehingga dapat diambil rata-rata perbulannya adalah 

0,8%.  Simpanan berjangka memiliki bagi hasil yang lebih besar, nisbahnya + 

40%. Secara nominal jatuhnya sekitar 1,0% - 1,75%, sehingga dapat diambil rata-

rata perbulannya adalah 1,4%. Keuntungan tersebut sudah dipotong zakat sebesar 

2,5%.  
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Informasi yang diberikan pengelola BMT Amanah Ummah, informan SW, 

mengenai bagi hasil simpanan adalah sebagai berikut :  

Kalau untuk yang Wisuda itu kan wadiah, jadi terserah kita. Kalau pas 
banyak ya lumayan. Tapi kita punya patokan. Bagi hasil itu sesudah 
diperhitungkan dengan biaya operasional. Ratenya antara 0,3% – 0,5% per 
bulan. Kalau yang deposito itu beda-beda antara 1,0 sekian persen sampai 
1,5% perbulannya. Kalau untuk investasi mudharabah, itu saldo rata-rata. 
Karena beda dengan deposito. Perhitungannya sudah melalui soft ware, jadi 
kita tinggal melihat. 

 
Pada BMT lain, diungkapkan oleh DP sebagai berikut, ”Rata-rata bagi 

hasil per bulannya itu 0,8% sampai 1,3%. Kalau untuk deposito, 18% sampai 21% 

per tahunnya. Konsep perhitungannya bisa dilihat di brosur profit distribution.” 

Data-data wawancara tersebut penulis bandingkan dengan perhitungan 

berdasarkan data-data melalui dokumentasi berupa Laporan Keuangan salah satu 

BMT yang diteliti, hasilnya sebagai berikut : 
 

Tabel 24. Jumlah Simpanan dan Keuntungan BMT Tahun 2005 

Nama Jenis Total 2005 Total 2004 Naik Keuntungan 
Simpanan 

Mudharabah 
Tabungan 644.068.192,00 534.888.559,05 20% 26.140.716,00 

DAB  
3 bulan 

Deposito 1.426.900.000,00 0,00 100% 159.298.174,00 

 

Sumber : Neraca dan Laporan laba-Rugi BMT Amanah Ummah Tahun 2005 

Ketika keuntungan dipersentasekan sesuai kenaikan simpanan, hasilnya sebagai 

berikut : 

Tabel 25. Hasil Perhitungan Persentase Tingkat Keuntungan BMT Tahun 2005 

Nama Perhitungan Keuntungan Pembulatan  

Simpanan 
Mudharabah 

(26.140.716,00 : 644.068.192,00)  
* 100% / (12  x 0,8) 0,423% 0,4% 

DAB 
3 Bulan 

(1.705.658,00 : 1.426.900.000,00)  
* 100% / (12 x 0,01) 0,996% 1,0% 

 
Hasil tersebut sesuai dengan rata-rata persentase tingkat keuntungan 

simpanan, baik berupa tabungan ataupun deposito BMT yang diungkapkan 

narasumber dalam wawancara dengan penulis. Pembagian keuntungan kepada 
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nasabah penyimpan dana umumnya tidak dibedakan antara angota dan calon 

anggota. Setiap rekening nasabah diperlakukan sesuai dengan akad yang 

diperjanjikan di muka.  

Konsep perhitungan seperti di atas, yakni dengan nisbah pembagian 

keuntungan yang tetap, akan berakibat jumlah nominal bagi hasil yang diperoleh 

nasabah akan berubah-ubah setiap bulan, dapat naik atau turun sesuai dengan 

pendapatan lembaga. Apabila pendapatan BMT dari tahun ke tahun semakin naik, 

maka bagi hasil yang diperoleh nasabah juga akan semakin naik, sehingga 

jatuhnya rate keuntungan juga naik. 

Hasil perhitungan keuntungan untuk simpanan masyarakat berupa 

tabungan antara BMT dan Koperasi Konvensional apabila diperbandingkan, 

hasilnya masih lebih tinggi Koperasi Konvensional.  

Manajer Operasional BMT Berkah Utama Jaya, mengungkapkan bahwa 

”Keuntungan menabung di sini, yang pasti aman, menguntungkan dan insyaallah 

berkah, kemudian bagi hasilnya kompetitif. Namun kita tekankan pada nasabah, 

jangan terfokus dengan bagi hasil. Namun yang kita tekankan adalah dengan 

sistem inilah keadilan kita terapkan, rendah bisa – tinggi bisa”. 

Beberapa hal yang mempengaruhi masih rendahnya keuntungan yang 

dibagikan kepada pemilik rekening pada BMT adalah: 

· Pendapatan lembaga yang berfluktuasi di setiap bulannya 

· Nisbah bagi hasil untuk nasabah yang masih rendah dibandingkan nisbah 

untul lembaga. Nisbah rata-rata untuk lembaga lebih dari 50% 

· Biaya operasional dibanding pendapatan operasional pada BMT relatif tinggi 

(sekitar 35% - 40%) dibanding Koperasi Konvensional (20% – 30%), hal ini 

akan mempengaruhi besaran nisbah yang disepakati. 

Hal ini sesuai dengan pendapat General Manager BMT Amanah Ummah, 

bahwa ”Ada tiga hal yang mempengaruhi bagi hasil dan bonus bagi nasabah, tiga 

faktor utama yaitu; berapa keuntungan yang kan dibagikan ke pemegang saham, 

berapa perkiraan biaya operasional lembaga, dan keuntungan yang diperoleh dari 

nasabah pembiayaan.”  
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Secara empiris kenyataan ini berlawanan dengan teori perbankan syariah 

yang menganggap bahwa keuntungan perbankan syariah lebih besar dari tingkat 

suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional dan bisa dibuktikan secara 

matematis oleh Folcer : 

(1 – PK) iPL = iK 
 
R : Return Investasi 
B : Biaya Investasi 
DR : Suku bunga yang dihitung dengan nilai kapital rata-rata suku 

bunga untuk hutang 
iK : Keuntungan sesuai dengan sistem konvensional 
iPL : Keuntungan sesuai profit dan loss sharing (sistem Islam) 
 
 

Meskipun demikian, kenyataan bahwa tingkat profit BMT secara rata-rata 

masih rendah dibanding Koperasi Konvensional sesuai dengan Penelitian yang 

dilakukan oleh Omar Hazeim Abdul Karem tahun 2003 dengan tema “Kendala-

kendala Seputar Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia” dimana salah satu 

hasil penelitiannya membuktikan bahwa rata-rata tingkat profit dan loss sharing 

yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah di Indonesia masih terlalu 

rendah dibandingkan tingkat suku bunga. 

  

3) Keuntungan Anggota 

Keuntungan secara finansial bagi anggota pemilik simpanan pada BMT 

pada umumnya tidak ada, akan tetapi mereka akan menerima SHU di akhir tahun 

atas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Penyertaan yang diberikan kepada 

BMT. Manajer Operasional BMT UMS mengemukakan bahwa ”Kalau pendiri 

atau yang punya saham di sini, mereka mendapatkan SHU. SHU kita besar, 

jatuhnya  itu 2% ratenya per bulan. Jadi 24% per tahun.” 

Keuntungan secara finansial bagi anggota pemilik simpanan pada 

Koperasi Konvensional berasal dari selisih rate bunga simpanan, yakni sebesar 

0,25%. Selain itu, anggota juga memperoleh pembagian SHU di akhir tahun, rata-

rata sebesar 10% dari total Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Data ini 

diperoleh dari dokumentasi Laporan RAT. 
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Perbandingan keuntungan bagi anggota antara BMT dan Koperasi 

Konvensional secara finansial ekonomi, yakni dihitung dari persentase SHU dan 

selisih rate keuntungan simpanan, hasilnya masih lebih tinggi BMT, yakni sekitar 

7,5 – 10% dari total simpanan dan penyertaan. 

 

4. Perbandingan Keuntungan bagi Nasabah Peminjam Dana 

Keuntungan debitur ketika ia meminjam dana dari lembaga keuangan 

dapat dilihat dari segi finansial ekonomi dan non finansial. 
 

a. Keuntungan Nonfinansial 

Keuntungan non finansial bagi debitur adalah ketika dia dapat meminjam 

dengan mudah dan cepat. Keuntungan melakukan kredit pada Koperasi 

Konvensional dikemukakan oleh BS, pengelola KSU Sinar Maju, sebagai berikut: 

Keuntungan meminjam di sini itu cepet, ringan, supel – sesuai permintaan 
nasabah. Kalau sudah ada uang, baru dua bulan bisa langsung dilunasi, dan 
bunganya hanya dua bulan itu saja. Kalau molor ya sekitar lima bulan – 
empat bulan. ...Lamanya proses kurang lebih lima hari, kalau anggota itu.., 
kalau ada dana langsung bisa (sehari jadi). 

 
Hal senada diungkapkan oleh SR, pengelola Mitra Arta, bahwa ”Kredit 

harian dan mingguan itu rata-rata dua hari, bahkan bisa sehari langsung cair. 

Kalau kredit bulanan, bisa tiga sampai tujuh hari”. 

Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

· Proses relatif mudah, yakni tinggal menunjukkan identitas diri dan bukti 

agunan yang dipersyaratkan , sedangkan tujuan peminjaman dana tidak begitu 

dipermasalahkan. 

· Proses pencairan dana relatif cepat, antara 1 – 5 hari 

· Proses angsuran sesuai kesepakatan, baik besar angsuran pokok maupun 

jangka waktu angsuran. Jangka waktu angsuran cukup lama, yakni sekitar 10 

sampai 24 bulan. 

· Pinjaman dapat diperpanjang hingga 3 – 5 bulan. 

Sedangkan pada BMT keuntungan secara nonfinansial untuk pembiayaan 

dijelaskan oleh Manajer Operasional BUJ ebagai berikut : 
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Keuntungan melakukan pembiayaan disini; pertama, menyelesaikan masalah 
nasabah, yang kedua ada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian, 
sehingga mau tidak mau nasabah punya tangung jawab. Kalau memang 
nasabah keberatan, kita punya solusi, kita adakan perpanjangan, sehingga 
tidak ada tekanan. Kemudian pembiayaan bisa berkesinambungan, dan 
tentunya kerja sama. 

 
Dengan demikian keuntungan-keuntungan pembiayaan pada BMT sesuai 

data-data wawancara dan dokumentasi, dapat dirinci sebagai berikut: 

· Proses relatif mudah, karena agunan yang dipersyaratkan tidak selamanya 

harus lebih tinggi dari pokok pembiayaan dan wujudnya sesuai kemampuan 

debitur. 

· Proses angsuran dana sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, baik 

jangka waktu maupun besar angsuran. Jangka waktu angsuran cukup lama, 

sekitar 10 – 18 bulan. 

· Besar beban bagi hasil/margin disepakati di muka antara kedua belah pihak, 

sehingga lebih sesuai kemampuan peminjam dana.  

· Tidak memberatkan debitur ketika terjadi permasalahan dengan angsuran 

pinjaman, karena BMT tidak menerapkan denda dan lebih mengutamakan 

pendekatan personal yang sopan daripada pelelangan agunan. 

Apabila keuntungan secara nonfinansial ini diperbandingkan, maka BMT 

mempunyai beberapa kekurangan dibandingkan Koperasi Konvensional dalam 

praktek peminjaman dana, diantaranya sebagai berikut : 

· Proses relatif lama, yakni antara 5 hari – 2 minggu. Akan tetapi proses ini 

masih relatif cepat jika dibandingkan Bank Umum Konvensional maupun 

Syariah, yang berkisar 1 bulan. 

Hal ini dikemukakan oleh pengelola BMT BUJ, bahwa ”Lama pencairan itu 

rata-rata satu sampai dua minggu. Minggu pertama untuk pengajuan dan 

rakombi, minggu berikutnya untuk administrasinya”. 

· Persyaratan pinjaman agak susah untuk sebagian golongan nasabah, yakni 

mengenai tujuan penggunaan dana. Tujuan penggunaan dana harus jelas dan 

sifatnya baik (halal). Hal ini dicantumkan di akad dan akan disurvey oleh 

lembaga. 
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· Transaksi yang diterapkan dapat membingungkan nasabah, jika tidak 

dijelaskan terlebih dahulu, karena apapun tujuan peminjaman dana sebisa 

mungkin akan disesuaikan oleh lembaga dengan produk pembiayaan yang 

dimiliki oleh BMT, yakni transaksi sesuai syariah Islam. 

Meskipun kurang menguntungkan peminjam dana, akan tetapi hal-hal tersebut 

adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem pembiayaan secara syariah. 

 

b. Keuntungan Finansial 

Secara finansial ekonomi, suatu pinjaman dikatakan menguntungkan 

apabila biaya atas pinjaman tersebut rendah. Biaya tersebut dapat berupa biaya 

administrasi pengadaan pinjaman, bunga dan denda yang mungkin dikenakan. 
 

1) Keuntungan Nasabah Calon Anggota 

Beban biaya yang ditanggung nasabah berasal dari biaya-biaya atas 

pinjaman atau pembiayaan serta bunga atau margin yang harus dibayar.  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara,  

secara rata-rata biaya yang harus dibayar ketika melakukan pinjaman pada 

Koperasi Konvensional meliputi : 1) Biaya Administrasi 1% - 5%, 2) Biaya 

Komisi-Provisi 1%, 3) Biaya materai Rp.3.000,00 – Rp.6.000,00 , 4) Biaya bunga 

sebesar 2,5% - 3,5% dari pokok pinjaman setiap bulannya.  
 

Tabel 26. Tingkat Bunga Pinjaman Koperasi Konvensional 

  

 

 
 

Apabila data-data tersebut diperhitungkan secara matematis, misalnya 

sebagai contoh secara sederhana, ketika seorang nasabah melakukan pinjaman 

sebesar Rp 6.000.000,00 untuk 1 tahun dengan bunga 2,5%, maka biaya yang 

harus dibayar dapat dihitung sebagai berikut: 

 

 
 

Lembaga Mitra Arta Sinar Maju Primkoveri – 05  

Per-Bulan 2,5 % 2,5% 3,5% 
Per-Tahun 30% 30% 42% 
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· Administrasi : 1% x Rp 6.000.000,00 = Rp 60.000,00 

· Komisi/Provisi : 1% x Rp 6.000.000,00 = Rp 60.000,00 

· Materai : 1 x Rp 6.000,00    = Rp   6.000,00 

 Jumlah Biaya  = Rp126.000,00 

· Bunga 1 bulan : 2,5% x Rp 6.000.000,00 = Rp150.000,00 

· Angsuran pokok : Rp 6.000.000,00 : 12 = Rp500.000,00 

 Jumlah Angsuran / bulan = Rp650.000,00 

Ketika angsuran diselesaikan sesuai perjanjian total yang dibayarkan adalah  

· Total biaya pengadaan pinjaman = Rp    126.000,00 

· Angsuran Rp 650.000,00 x 12 bulan = Rp 7.800.000,00 

 Total pembiayaan = Rp 7.926.000,00 

Ketika pembiayaan dapat diselesaikan dalam 6 bulan, maka biaya dan pokok 

pinjaman sebesar : 

· Total biaya pengadaan pinjaman = Rp    126.000,00 

· Angsuran Rp 650.000,00 x 6 bulan = Rp 3.900.000,00 

· Sisa pokok pinjaman = Rp 3.000.000,00 

 Total pembiayaan = Rp 7.026.000,00 

 

Pada BMT, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan nasabah ketika 

melakukan pembiayaan meliputi 1) Biaya administrasi Rp 25.000,00 atau 1% dari 

pokok pembiyaan, 2) Biaya Materai 2 buah, 3) Biaya Taksasi, 4) Margin, rata-rata 

1,8% - 2,5% dari pokok pembiayaan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi. 
 

Tabel 27. Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah/Istishna pada BMT 

Lembaga Amanah Ummah Berkah Utama Jaya Sakinah 

1 bulan 1,7 – 1,9 1 – 3,5 + 2,0 
% dari pokok 20% – 23% 12% – 42 % 24% – 35% 
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Pada tabel di atas, meskipun tingkat margin terlihat cukup tinggi, yakni 

1% - 3,5% per bulan, akan tetapi ketika dianalisis sebarannya, margin dengan 

persentase +2% adalah paling dominan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 28. Persentase Tingkat Margin dari Total Pembiayaan 

Tingkat 
Margin 

Amanah Ummah Berkah Utama Jaya Sakinah 

1,0 – 1,9 90% 60% 10% 
2,0 – 2,9 5% 30% 60% 

> 3,0  5% 10% 30% 
 

Contoh sederhana, ketika seorang nasabah melakukan pembiayaan  

Murabahah sebesar Rp.6.000.000,00 dengan margin Rp.1.500.000,00 (2,5%) 

dalam masa pembayaran 1 tahun, biaya yang harus dibayar dapat dihitung sebagai 

berikut: 

· Administrasi  = Rp 25.000,00 

· Biaya Taksasi : (Legal)* = Rp 50.000,00 

(bisa diadakan / tidak sesuai kesepakatan) 

· Materai : 2 x Rp 6.000,00    = Rp 12.000,00 

 Jumlah Biaya  = Rp 87.000,00 

* Pembiayaan diatas 5 juta 
 

· Margin  : Rp 1.500.000,00 : 12 = Rp125.000,00 

· Angsuran pokok : Rp 6.000.000,00 : 12 = Rp500.000,00 

 Jumlah Angsuran / bulan = Rp625.000,00 

Margin atas pembiayaan sudah disepakati di muka. Sehingga ketika 

debitur melunasi semua pembiayaan, maka besarnya margin adalah tetap sesuai 

kesepakatan awal. Akan tetapi, hal tersebut dapat ditawar, BMT dapat 

memberikan bonus dengan mengurangi sisa margin yang belum dibayar. Hal ini 

diungkapkan oleh Suranto, bagian operasional BMT Sakinah, sebagai berikut : 

Misalnya ada nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, 
kami ada bonus. Misalnya bulan ini sudah selesai, bulan-bulan selanjutnya 
tidak dihitung. Tapi batas minimal bonus itu enam bulan, kalau pinjamannya 
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setahun. Kalau belum ada enam bulan sudah menyelesaikan pembiayaan, 
kami tidak memberikan semuanya sebagai bonus, kita tawar menawar. 

 
 

Ketika angsuran diselesaikan sesuai perjanjian, total yang dibayarkan adalah: 

· Total biaya pengadaan pinjaman = Rp      87.000,00 

· Angsuran Rp 625.000,00 x 12 bulan = Rp 7.500.000,00 

 Total pembiayaan = Rp 7.587.000,00 

 Jika tanpa biaya taksasi = Rp 7.537.000,00 

Jika pembiayaan diselesaikan dalam 6 bulan, maka biaya dan pokok pinjaman : 

· Total biaya pengadaan pinjaman = Rp      87.000,00 

· Angsuran Rp 625.000,00 x 6 bulan = Rp 3.750.000,00 

· Sisa Margin  = Rp    750.000,00 

· Sisa pokok pinjaman = Rp 3.000.000,00 

 Total pembiayaan = Rp 7.587.000,00 

Akan tetapi, debitur dapat melakukan penawaran atas sisa margin yang 

belum terbayarkan, sehingga BMT memberikan bonus. Ketika bonus yang 

diberikan sebesar 40% dari sisa margin, maka total pembiayaan sebagai berikut: 

· Total pembiayaan  =  Rp 7.587.000,00 

· Bonus atas Sisa Margin : 40% x Rp 750.000,00 = (Rp    300.000,00) 

 Total Pembiayaan untuk 6 Bulan =  Rp 7.287.000,00 

Perhitungan di atas, apabila diperbandingkan akan terlihat bahwa biaya 

administrasi dan biaya lain di awal transaksi adalah lebih rendah BMT, akan 

tetapi untuk keseluruhan pembiayaan akan terlihat bahwa jumlah total yang 

dibayarkan pada BMT berapapun lamanya pinjaman adalah hampir sama, kecuali 

ada bonus yang diberikan. Dengan demikian, sistem pembiayaan pada BMT akan 

lebih menguntungkan ketika nasabah menyelesaikan pembiayaan sesuai waktu 

yang diperjanjikan. Kondisi tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Zainul Arifin (2000: 137): 

Sepanjang nasabah peminjam dan nasabah pengguna taat azas terhadap 
sistem bagi hasil, maka sistem syariah sebenarnya tahan uji atas gelombang 
ekonomi... .” 
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Pada Koperasi Konvensional, bunga hanya dibayarkan ketika dana pokok 

masih dipinjam nasabah (sistem bunga flat).  Sistem seperti ini menjadikan 

pembiayaan di BMT tampak mahal. Pada umumnya margin pembiayaan relatif 

tinggi karena nasabah tidak berusaha untuk menawar harga yang ditawarkan oleh 

BMT, atau tidak berusaha untuk melakukan negosiasi atas bonus yang 

kemungkinan besar dapat diberikan oleh BMT. 

Penjelasan mengenai bagi hasil dan margin BMT diungkapkan oleh 

General Manager BMT Amanah Ummah sebagai berikut : 

Faktor-faktor yang menentukan bagi hasil atau margin pada pembiayaan ada 
tiga juga. Kalau pembiayaan Mudharabah, kita memperhitungkan biaya 
operasional yaitu biaya risiko atas usaha, kedua berapa keuntungan yang 
mungkin dicapai peminjam dana ketika usaha dijalankan, dan keuntungan 
yang diharapkan oleh BMT. Kalau pembiayaan Murabahah, margin 
diperhitungkan berdasarkan keuntungan yang ingin dibagikan BMT ke 
nasabah dan biaya yang dipakai untuk operasional BMT. 

 

2) Keuntungan Anggota 

Nasabah yang berstatus sebagai anggota, apabila melakukan pinjaman atau 

pembiayaan pada koperasi akan menerima keringanan, baik biaya ataupun proses 

yang dipermudah. SR, pengelolan KSU Mitra Arta mengemukakan bahwa 

”Bunga pinjaman sebesar 2,5%, kalau anggota 2%”. 

Pada Koperasi Konvensional yang diteliti, apabila anggota melakukan 

pembiayaan, secara finansial ekonomis ia akan menerima 2 jenis keuntungan, 

yakni: 

· Tingkat bunga yang harus dibayarkan lebih rendah daripada bunga untuk 

pinjaman calon anggota, berkisar antara 2% - 3% 

· Pada akhir tahun akan diterima SHU dari jasa anggota, +10% dari total 

pinjaman.  

Kedua jenis keuntungan tersebut menghasilkan bunga yang sangat rendah atas 

pinjaman anggota, dengan kata lain seorang anggota hanya diwajibkan membayar 

bunga pinjaman sebesar 1,4% - 2,6%. Perhitungan ini berasal dari : 

(2,5% x 12) – 10% = 1,4%, dengan suku bunga pinjaman 2,5% 
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Pada BMT tidak ada perlakuan khusus bagi anggota ketika melakukan 

pembiayaan pada lembaganya, kecuali proses yang dipermudah. Hal ini 

dikemukakan oleh Manajer Operasional BMT BUJ, bahwa : 

Kita tidak ada non anggota ya, adanya calon anggota, jadi semua yang 
datang ke sini diperlakukan sebagai calon anggota karena mereka kan telah 
melakukan pembukaan rekening sebagaii simpanan awal Rp.20.000,00 
sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota dan calon anggota. 
...Kalau pembagian SHU memang ada aturannya. 

 

5. Prospek Perkembangan KSP dan BMT dari Segi Pertumbuhan 

Simpanan - Pinjaman 
 

Pertumbuhan koperasi secara mikro biasanya ada rumusan sederhana, 

yakni pertumbuhan simpanan, pertumbuhan harta, pertumbuhan pinjaman dan 

SHU harus ditata sedemikian rupa sehingga pertumbuhannya lebih tinggi daripada 

angka inflasi yang ada. Dalam bahasan inflasi, aspek simpanan adalah faktor yang 

diperhatikan sejak awal. Koperasi yang baik adalah yang menggerakkan usahanya 

berawal dari pijakan kekuatan dari dalam (simpanan anggota).  

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari dokumentasi, yakni berupa 

Laporan Keuangan, dapat diperoleh informasi mengenai hasil perhitungan untuk 

persentase kenaikan dari beberapa faktor penentu pertumbuhan koperasi.  
 

Tabel 29. Persentase Kenaikan Faktor Penentu Pertumbuhan Koperasi 

Kenaikan 
Koperasi / BMT Simpanan 

Anggota 
Asset Outstanding/ 

Pembiayaan 
SHU 

Sinar Maju 13% 1% 4% 38% 
Mitra Arta 7% 87% 214% 77% 
Primkoveri -05 27% 18% 19% 56% 
Amanah Ummah 79% 90% 88% 71% 
Berkah Utama Jaya 125% 84% 44% 157% 
Sakinah 18% 33% 51% 87% 

 

Sumber : Neraca lembaga-lembaga objek penelitian 

Total analisis perhitungan kenaikan struktur kekayaan KSP dan BMT 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 30.  Persentase Kenaikan Struktur Kekayaan KSP dan BMT Akhir Tahun 2005  
   

Faktor 
Analisis 

Nama Th.2004 Th.2005 Kenaikan % Rata-
rata 

Perband. 
dg Asset 

Perband. 
dg 

Pinjaman 

Sinar Maju Rp      59,645,789.00  Rp      67,396,249.00  Rp        7,750,460.00  13 14%   

Mitra Arta Rp    183,140,452.00  Rp    195,964,330.00  Rp      12,823,878.00  7 31%   

Primkoveri – 05  Rp      48,326,116.00  Rp      61,491,838.00  Rp      13,165,722.00  27 

7% - 
27% 

59%   

Amanah Ummah Rp    172,463,917.16  Rp    309,201,782.90  Rp    136,737,865.74  79 8%   

BUJ Rp      73,245,000.00  Rp    164,775,000.00  Rp      91,530,000.00  125 5%   

 
Simpanan 
Anggota 
(Modal) 

 
 

Sakinah Rp    236,982,545.05  Rp    278,819,201.07  Rp      41,836,656.02  18 

18% - 
125% 

25%   

Sinar Maju Rp    484,601,054.00  Rp    488,546,854.00  Rp        3,945,800.00  1 100%   

Mitra Arta Rp    334,764,492.00  Rp    626,482,667.00  Rp    291,718,175.00  87 100%   

Primkoveri – 05  Rp      88,211,048.00  Rp    103,955,448.00  Rp      15,744,400.00  18 

1% - 
87% 

100%   

Amanah Ummah Rp 2,079,393,762.93  Rp 3,952,751,715.83  Rp 1,873,357,952.90  90 100%   

BUJ Rp 1,701,353,281.71  Rp 3,122,682,157.37  Rp 1,421,328,875.66  84 100%   

Asset 

Sakinah Rp    854,619,458.89  Rp 1,134,574,669.39  Rp    279,955,210.50  33 

33% - 
90% 

100%   

Sinar Maju Rp    417,700,912.00  Rp    432,678,662.00  Rp      14,977,750.00  4 89%   

Mitra Arta Rp    128,119,000.00  Rp    401,936,750.00  Rp    273,817,750.00  214 64%   

Primkoveri – 05  Rp      87,255,760.00  Rp    103,462,610.00  Rp      16,206,850.00  19 

4% - 
214% 

100%   

Amanah Ummah Rp 1,886,695,626.00  Rp 3,540,188,877.00  Rp 1,653,493,251.00  88 90%   

BUJ Rp 1,468,859,305.00  Rp 2,122,356,426.00  Rp    653,497,121.00  44 68%   

 
Pinjaman 

Pembiayaan 
(Outstanding) 

 
 

Sakinah Rp    661,700,736.41  Rp    999,638,916.41  Rp    337,938,180.00  51 

44% - 
88% 

88%   

Sinar Maju Rp        4,738,645.00  Rp        6,545,460.00  Rp        1,806,815.00  38 1%   

Mitra Arta Rp        7,244,382.00  Rp      12,823,878.00  Rp        5,579,496.00  77 2%   

Primkoveri – 05  Rp        1,004,568.00  Rp        1,567,832.00  Rp           563,264.00  56 

38% - 
77% 

2%   

Amanah Ummah Rp      48,466,270.16  Rp      82,845,611.74  Rp      34,379,341.58  71 2%   

BUJ Rp      81,301,235.81  Rp    208,996,132.03  Rp    127,694,896.22  157 7%   

SHU 

Sakinah Rp      21,503,555.91  Rp      40,248,682.95  Rp      18,745,127.04  87 

71% - 
157% 

4%   

Sinar Maju Rp    541,982,994.00  Rp    417,206,556.00  -Rp   124,776,438.00 -23 85% 96.4% 

Mitra Arta Rp    148,463,340.00  Rp    427,537,387.00  Rp    279,074,047.00  188 68% 106.4% 

Primkoveri – 05  Rp      15,998,865.00  Rp      16,190,590.00  Rp           191,725.00  1 

1% - 
188% 

16% 15.6% 

Amanah Ummah Rp 1,476,389,720.82  
 

Rp.2,721,362,580.46  Rp 1,244,972,859.64  84 69% 76.9% 

BUJ Rp 1,082,674,553.50  Rp 2,365,457,362.18  Rp 1,282,782,808.68  118 76% 111.5% 

Dana Pihak 
III 

Sakinah Rp    617,636,913.84  Rp    855,755,468.32  Rp    238,118,554.48  39 

39% - 
118% 

75% 85.6% 
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Secara umum kenaikan simpanan, pinjaman, asset dan SHU pada Koperasi 

Konvensional maupun BMT telah melebihi kenaikan tingkat inflasi. Pada faktor 

simpanan masing-masing koperasi mengalami kenaikan, akan tetapi secara umum 

simpanan anggota pada BMT kenaikannya lebih besar daripada Koperasi 

Konvensional, yakni antara 18% - 125% sedangkan pada Koperasi Konvensional 

antara 7% - 27%.  

Untuk faktor asset atau kekayaan lembaga, masing-masing koperasi 

mengalami kenaikan. Hal ini mengisyaratkan pertumbuhan koperasi cukup bagus. 

Kenaikan asset pada BMT secara rata-rata lebih besar daripada kenaikan asset 

pada Koperasi Konvensional. Begitu pula untuk faktor pinjaman yang dilempar 

dan SHU, masing-masing lembaga mengalami kenaikan, akan tetapi secara rata-

rata kenaikan pada BMT lebih tinggi daripada Koperasi Konvensional. 

Selain melihat dari keempat faktor tadi, pertumbuhan koperasi dipengaruhi 

juga dari pengelolaan dana pihak ketiga. Simpanan dari anggota dan calon 

anggota serta pinjaman yang diterima harus disalurkan dalam pembiayaan-

pembiayaan, sehingga asset yang ada tidak bersifat iddle atau tidak 

didayagunakan secara optimal. Hal ini diperhitungkan karena koperasi harus 

memberikan jasa kepada pihak ketiga yang menyimpan dana di koperasi. Jasa ini 

diberikan dari pendapatan koperasi, sedangkan pendapatan koperasi berasal dari 

jasa pemberian pinjaman atau pembiayaan. 
 

Tabel 31. Perbandingan Dana Pihak III dengan Outstanding 

Koperasi / BMT Dana Pihak III 
(Rp) 

Outstanding 
(Rp) 

Perbandingan 
% 

Ket. 

Sinar Maju 417.206.556 432.678.662 96,4  v 

Mitra Arta 427.537.387 401.936.750 106,4 - 

Primkoveri-05 161.905.590 103.462.610 15,6 v 

Amanah Ummah 2.721.362.580 3.540.188.877 76,9 v 

Berkah Utama Jaya 2.365.457.362 2.122.356.426 111,5 - 

Sakinah 855.755.468 999.638.916 85,6 v 
 

Sumber : Neraca lembaga-lembaga objek penelitian 
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Pada tabel di atas, hasil perbandingan dengan nominal kurang dari 100% 

berarti semua pinjaman dana pihak III didayagunakan dalam pinjaman atau 

pembiayaan, apabila nominalnya melebihi 100% berarti tidak semua dana 

disalurkan dalam bentuk pembiayaan.  Ada  lembaga objek penelitian dengan 

kasus dana pihak III tidak tersalurkan semua. Hal ini disebabkan lembaga tersebut 

masih dalam taraf baru berdiri (3 tahun yang lalu) dan masih dalam rangka 

menghimpun dana, baik dari masyarakat maupun pinjaman dari pemerintah. 

Beberapa pendapat mengenai prospek perkembangan BMT diberikan 

oleh Manajer Operasional BMT BUJ sebagai berikut: 

Untuk perkembangan lembaga, harapan kita sih terus maju, ini dilihat dari 
animo permintaan masyarakat juga pertumbuhan pinjaman dan 
masyarakat. Makanya selain meningkatkan secara internal kita juga 
melebarkan sayap dengan membuka kantor kas dan rencananya membuka 
kantor cabang di Salatiga. Kita kan sudah membuka kantor kas pembantu 
di Kartopuran untuk melayani masyarakat di wilayah selatan, dan ternyata 
animo masyarakat di wilayah utara itu bagus, permintaan mereka terus 
meningkat. Makanya kita juga berencana membuka kantor kas lagi di 
wilayah utara untuk menjangkau masyarakat di wilayah utara dan barat 
Surakarta. 
 

Pendapat informan BS, salah satu pengelola Koperasi Sinar Maju 

mengenai prospek perkembangan koperasinya adalah sebagai berikut :  

Pertumbuhan simpanan dan pinjaman itu rata-rata stabil, kalau meningkat 
ya sedikit, kalau mengalami penurunan ya sedikit. ...Sebenarnya dari 
pengurus meminta untuk menawarkan pinjaman ke pasar-pasar, tapi...... ya 
itu: tidak ada personel. Sebenarnya kalau mau ke pasar itu, bisa cepet 
berkembang uangnya, tapi butuh modal yang besar juga. 
 

Berdasarkan ulasan di atas, untuk masa-masa ke depan Lembaga 

Keuangan Mikro dengan sistem syariah atau disebut BMT memiliki prospek yang 

cukup bagus untuk berkembang. Kenaikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan lembaga pada BMT lebih tinggi daripada 

kenaikan pada Koperasi Konvensional. 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 125 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan analisis data yang 

telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Karakteristik Produk Simpanan KSP dan BMT 

Hasil perbandingan berupa persamaan dan perbedaan karakteristik 

produk simpanan antara KSP dan BMT dapat dilihat dari beberapa faktor 

sebagai berikut: 

i. Jenis Simpanan 

Antara Koperasi Konvensional dan BMT memiliki kesamaan 

jenis simpanan, yakni simpanan dalam jenis tabungan dan deposito 

(simpanan berjangka). 

ii. Perjanjian/Akad 

Akad simpanan pada Koperasi Konvensional dan BMT memiliki 

banyak kesamaan. Hal yang membedakan adalah akad pada BMT sesuai 

transaksi Islam dan tidak dijanjikan keuntungan pasti secara nominal. 

iii. Biaya Administrasi  

Biaya administrasi tidak dikenakan pada simpanan nasabah, baik 

pada Koperasi Konvensional maupun BMT. 

iv. Pembagian Keuntungan. 

Sistem pembagian keuntungan pada Koperasi Konvensional dan 

BMT adalah berbeda. Keuntungan pada Koperasi diberikan berdasarkan 

persentase bunga yang dikalikan saldo simpanan. Keuntungan dibagikan 

tidak mempertimbangkan pendapatan lembaga. Keuntungan pada BMT 

dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil antara nasabah dan lembaga 

sesuai besar-kecilnya pendapatan lembaga.  

 

2. Karakteristik Produk Pinjaman KSP dan BMT 

Karakteristik produk pinjaman antara KSP dan BMT diperbandingkan 

pada faktor-faktor tertentu dengan hasil sebagai berikut : 
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i. Jenis Pinjaman 

Jenis pinjaman pada Koperasi Konvensional dibedakan 

berdasarkan jangka waktu angsuran, yakni Pinjaman Bulanan, Mingguan 

dan Harian. Pinjaman pada BMT disebut pembiayaan yang dibedakan 

berdasarkan jenis tansaksinya, yakni Murabahah-Istishna (jual beli), 

Mudharabah-Musyarakah (kerja sama), Qardhul hasan (dana kebajikan), 

Ijarah (sewa) atau Wakalah (perwakilan). 

ii. Perjanjian/Akad 

Isi perjanjian kredit atau akad pembiayaan hampir sama, 

beberapa hal yang berbeda diantara keduanya adalah: 1) Transaksi pada 

Koperasi Konvensional berupa kredit, sedangkan pembiayaan pada BMT 

dapat berbeda-beda sesuai jenis transaksi yang diperbolehkan dalam aturan 

syariah Islam, 2) Tujuan pembiayaan pada BMT harus jelas dan disepakati 

kedua belah pihak, sedangkan pada Koperasi Konvensional tidak begitu 

dipermasalahkan, 3) Jasa atas pembiayaan pada BMT merupakan hasil 

kesepakatan dari penawaran antara kedua belah pihak, sedangkan pada 

Koperasi Konvensional merupakan ketentuan yang berasal dari penawaran 

secara sepihak dari lembaga. 

iii. Syarat Pengajuan  

Syarat pengajuan kredit antara Koperasi Konvensional dan BMT 

hampir sama, meliputi syarat administratif (foto copy KTP suami-istri, 

KK, surat bukti agunan) dan agunan yang dipersyaratkan, akan tetapi pada 

BMT nasabah harus memberikan kejelasan mengenai tujuan penggunaan 

dana, dana harus digunakan untuk usaha yang baik dan halal serta ada 

pemantauan atas pelaksanaannya, dengan demikian karakter nasabah 

sangat diperhatikan. 

 

 

iv. Biaya-biaya Kredit 

Biaya kredit pada Koperasi Konvensional meliputi; biaya 

administrasi, provisi-komisi, materai, biaya bunga dan denda untuk kredit 
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bermasalah. Biaya atas pembiayaan pada BMT meliputi; biaya bagi 

hasil/margin/jasa dan biaya akad, meliputi; administrasi, materai, taksasi, 

dan asuransi. Pembiayaan pada BMT tidak diperkenankan adanya biaya 

denda, namun biaya tagih diperbolehkan dengan ketentuan sebagai 

pendapatan la riba yang tidak diakui sebagai pendapatan lembaga. 
 

3. Sistem yang Lebih Menguntungkan bagi Nasabah Penyimpan Dana Koperasi  

Keuntungan secara non finansial, menyimpan dana di BMT lebih 

dipertimbangkan oleh golongan masyarakat tertentu karena dana dikelola 

sesuai syariah Islam.  

Secara finansial, keuntungan bagi nasabah penyimpan dana masih 

lebih tinggi di Koperasi Konvensional, bunga berkisar 1% - 1,5%, pada BMT 

berkisar 0,3% - 1,3% untuk tabungan dan 1%-1,75% untuk deposito. Akan 

tetapi dengan sistem simpan pinjam syariah kemungkinan keuntungan nasabah 

bertambah besar ada ketika pendapatan lembaga senantiasa meningkat. 

Rata-rata BMT mempertimbangkan porsi keuntungan bagi pemilik 

saham (penyertaan), sehingga SHU yang diberikan pada anggota BMT lebih 

tinggi daripada rata-rata SHU yang diberikan pada anggota Koperasi 

Konvensional, yakni 20-30% untuk BMT dan 7,5-10% untuk Koperasi 

Konvensional. 
 

4. Sistem yang Lebih Menguntungkan bagi Nasabah Peminjam Dana Koperasi 

Secara non finansial sistem pinjaman dana pada Koperasi 

Konvensional lebih menguntungkan, karena proses lebih mudah dan relatif 

lebih cepat (1-5 hari). Secara Finansial, masing-masing memiliki kelebihan. 

Rata-rata beban bunga pinjaman koperasi berkisar antara 2,5% – 3,5 %, 

sedangkan pada BMT antara 1,0% – 3,5%. Tingkat margin yang memiliki 

porsi paling besar dari total pembiayaan yang dilempar adalah berkisar antara 

1,8% - 2,5%, besarnya hampir 80%. Dengan demikian, rata-rata tingkat 

margin pada BMT adalah lebih rendah daripada tingkat suku bunga pinjaman 

pada Koperasi Konvensional. 
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Sistem pembungaan pada koperasi adalah sistem bunga flat sehingga 

nominal bunga akan bergantung pada lama pinjaman, sedangkan beban bagi 

hasil-margin-jasa pada BMT tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan 

jumlah nominal margin bersifat tetap dalam jangka waktu berapapun, kecuali 

lembaga memberikan bonus. 

Sistem pinjaman di koperasi akan lebih menguntungkan ketika 

nasabah dapat melunasi lebih cepat dari ketentuan, karena nominal bunga 

yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Sistem pembiayaan pada BMT akan 

lebih menguntungkan ketika nasabah menyelesaikan pembiayaan dalam 

jangka waktu yang disepakati, atau ketika nasabah pandai bernegosiasi dalam 

menentukan persentase keuntungan untuk lembaga serta tawar-menawar 

bonus ketika pembiayaan diselesaikan lebih awal. 

Keuntungan secara finansial atas pinjaman bagi anggota khusus 

koperasi lebih menguntungkan pada sistem secara konvensional. Pada 

Koperasi Konvensional bunga pinjaman anggota lebih rendah daripada calon 

anggota, selisih 5%, dan di akhir tahun akan memperoleh jasa atas pinjaman 

tersebut, + 10%, sehingga tingkat bunga pinjaman anggota sebenarnya 

berkisar antara 1,4% - 2,6%, sedangkan BMT tidak menerapkan perbedaan 

perlakuan bagi anggota maupun calon anggota ketika melakukan pembiayaan.  
 

5. Prospek Perkembangan KSP dan BMT dari Segi Pertumbuhan Simpanan -

Pinjaman   

Pada beberapa Lembaga Keuangan Mikro yang diteliti, antara 

Koperasi Konvensional dan BMT, masing-masing memiliki prospek untuk 

tumbuh dan berkembang, akan tetapi perkembangan BMT apabila dilihat dari 

pertumbuhan unsur simpanan anggota, asset, outstanding dan SHU lebih 

memiliki prospek untuk berkembang daripada Koperasi Konvensional.  

 

 

B. Implikasi 
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1. Implikasi Teoretis 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa sistem simpan pinjam pada 

Koperasi Konvensional dan BMT banyak memiliki perbedaan, meskipun pada 

beberapa hal terdapat kesamaan. Akibat dari perbedaan sistem simpan pinjam ini, 

keuntungan yang diperoleh penyimpan dan peminjam dana menjadi berbeda. Pada 

beberapa lembaga yang diteliti, menunjukkan bahwa tingkat profit pada BMT 

lebih rendah daripada Koperasi Konvensional. Hal ini kurang sesuai dengan teori 

perbankan Islam yang menyebutkan bahwa keuntungan pada Bank Syariah lebih 

tinggi daripada suku bunga pada Bank Konvensional. Selain itu, proses 

pembiayaan pada BMT terkesan lebih rumit dan lama. Masalah ini dapat 

menghambat perkembangan BMT, sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

yang relatif baru, karena nasabah akan lebih memilih Koperasi Konvensional 

dengan keuntungan yang relatif lebih tinggi serta proses yang cepat dan mudah.   

 

2. Implikasi Praktis 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa sistem simpan pinjam pada 

Koperasi Konvensional dan BMT adalah berbeda dan memberikan konsekuensi 

keuntungan yang berbeda pula. Setiap nasabah akan memilih untuk mengadopsi 

layanan suatu jenis Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan pertimbangan 

tertentu sesuai pilihannya. Oleh karena itu, masing-masing lembaga hendaknya 

mensosialisasikan kepada nasabah ataupun calon nasabah tentang cara kerja 

lembaga mereka, baik pengelolaan dana, pembagian keuntungan, dan kebijakan-

kebijakan lain, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan dan turut merasa 

memiliki lembaga yang bersangkutan. Antar Lembaga Keuangan Mikro 

hendaknya terdapat komunikasi dan kerja sama, sehingga dapat beroperasi dengan 

persaingan yang sehat karena informasi yang luas dan terbuka. 

 

 

C. Saran 
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1. Bagi Koperasi Konvensional 

i. Lebih memperhatikan tujuan peminjaman dana oleh nasabah untuk 

menghindari penyalahgunaan dana yang dapat mengakibatkan kredit 

bermasalah (Non Performing Loan) 

ii. Mengokohkan struktur modal sendiri dengan menggalakkan simpanan 

anggota daripada pinjaman dari luar koperasi 

iii. Meningkatkan dana pihak ketiga terutama simpanan masyarakat, sehingga 

masyarakat memiliki budaya yang positif dan Koperasi/Unit Simpan 

Pinjam tidak terkesan sebagai lembaga yang semata-mata mencari untung 

dengan membungakan uang. 

 

2. Bagi Baitul Maal wa Tamwil 

a. Meningkatkan nisbah bagi hasil untuk nasabah penyimpanan dana 

terutama bonus untuk simpanan wadiah yang masih terlalu rendah 

b. Lebih mempermudah proses pembiayaan dengan mempersingkat waktu 

persetujuan pembiayaan tanpa meninggalkan kehati-hatian menilai 

karakter debitur  

c. Menurunkan biaya operasional yang tergolong tinggi untuk 

memaksimalkan keuntungan bagi pemilik  saham (anggota koperasi) 

d. Mengarahkan nasabah untuk bertransaksi yang lebih sesuai syariah Islam, 

yakni mudharabah (kerja sama) bukan sekadar murabahah (jual beli) 

e. Mengalokasikan pos Pendapatan Lariba untuk kegiatan di luar BMT, 

sehingga tidak menumpuk terlalu banyak 

 

3. Bagi Nasabah 

a. Bagi nasabah BMT: 

1) Ketika mengadopsi layanan BMT, sebaiknya tidak semata-mata 

berorientasi pada besar-kecilnya bagi hasil, karena lembaga ini lebih 

mengutamakan keadilan antara : Pemilik Dana – BMT – Pengelola  

Dana. 
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2) Memahami kinerja produk dan melakukan negosiasi apabila 

berinteraksi dengan lembaga, karena nasabah ikut menentukan besar-

kecilnya porsi bagi hasil – bonus dan beban bagi hasil/margin/jasa 

yang akan diberikan kepada lembaga. 

 

b. Bagi nasabah Koperasi Konvensional: 

1) Turut serta melakukan simpanan dana, sehingga dapat memperbesar 

asset untuk pertumbuhan koperasi. 

2) Apabila menginginkan keuntungan yang lebih besar hendaknya turut 

menjadi anggota koperasi dan aktif melakukan simpanan untuk 

mengokohkan struktur modal, atau melakukan pinjaman untuk 

memperbesar pendapatan lembaga. 

 

4. Bagi Departemen/ Dinas Koperasi dan UKM 

a. Menyiapkan aturan yang lebih lengkap untuk koperasi yang beroperasi 

dengan prinsip syariah (BMT) sehingga memiliki tatanan dan arah kerja 

yang jelas dan seragam. 

b. Mempertimbangkan badan hukum  yang tepat untuk BMT, apakah 

disamakan dengan koperasi atau tidak, karena secara struktural 

kelembagaan BMT lebih mirip BPR Syariah yang beroperasi dalam skala 

kecil. 
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