
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, 

Indonesia dalam menjalankan roda perekonomiannya menggunakan prinsip 

ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah bentuk keberpihakan kebijakan 

ekonomi pemerintah kepada rakyat, tetapi juga merupakan pilihan yang tepat untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat. Pengembangan ekonomi kerakyatan sendiri erat 

kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat Islam. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 menyebutkan bahwa 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Pasal di atas tersirat makna bahwa kemakmuran sosial lebih diutamakan daripada 

kemakmuran individual. Berbicara tentang usaha bersama atas asas kekeluargaan, 

mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama bapak Mohammad Hatta 

telah mengangkat koperasi sebagai usaha bersama. 

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank memiliki peranan 

yang penting dalam satu negara, khususnya negara yang sedang berkembang seperti 

Indonesia. Salah satu peran strategis koperasi ini yaitu pemain penting dalam 

pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk 

pengembangan kegiatan ekonomi lokal salah satunya dengan memberikan akses 

pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. 
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Koperasi muncul sebagai salah satu upaya pemerintah memajukan sektor 

usaha mikro, kecil, dan menengah. Bagi masyarakat golongan menengah ke bawah 

dan pengusaha mikro mengalami kesulitan dalam hal pendanaan kepada lembaga 

keuangan. Hal ini terjadi karena sistem dan prosedur pada lembaga keuangan, 

khususnya perbankan yang ketat dan terkesan rumit, sehingga beberapa persyaratan 

sulit untuk dipenuhi. 

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab 1, 

Pasal 1, Ayat 1 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang seorang atau badan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berlandaskan asas kekeluargaan. Pada dasarnya pergerakan koperasi juga tidak 

berorientasi pada keuntungan, karena koperasi berkonsentrasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya. 

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang berbadan hukum koperasi 

adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Sudarsono (2012:107) berpendapat bahwa 

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, shadaqah. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut merupakan 

usaha yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan 

prinsip Syariah. 

Dengan berbadan hukum koperasi, BMT dapat menghimpun dana dari para 

anggotanya    dan    disalurkan    kembali    dalam    bentuk    pembiayaan     untuk 
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mengembangkan usahanya dengan prinsip Syariah. Salah satu prinsip Syariah 

yaitu melarang adanya praktek riba sesuai dengan surah Al-Baqarah: 279  

َِن  فَإِن ْ ِِبَۡرٖب م  َذنُوا
ۡ
ْ فَأ ِ لَّۡم َتۡفَعلُوا ِإَون تُبُۡتۡم فَلَُكۡم رُُءوُس  ۦ  َورَُسوِلِ  ٱّللَّ

َٰلُِكۡم ََل َتۡظلُِموَن َوََل ُتۡظلَُموَن  ۡمَو
َ
  ٢٧٩أ

Fail ’lam taf ’alu fa ‘żanu biharbim-minal-Lahi wa rasulih wa intub-tum 
‘falakum ru ’usu ‘am walikum ‘la tażlimuna wa ‘latużlamun 

 
“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.” (Departemen Agama, 2001: 100) 

 
Selain itu, pelarangan praktek riba disebabkan karena adanya ketidakadilan 

sosioekonomi, dimana para pemberi pinjaman yang tidak terlibat dengan risiko dan 

merupakan salah satu bentuk eksploitasi (Chapra, 2000: 27-28). Dalam Al- Qur’an 

surah An-Nisa ayat 161 menjelaskan bahwa orang yang mengambil riba di samakan 

dengan memakan harta saudaranya dengan tidak benar. 

ۡخِذهِمُ 
َ
ْ  َوأ ا َِبوَٰ ََٰل  ٱلر  ۡمَو

َ
ۡكلِِهۡم أ

َ
ْ َعۡنُه َوأ ِ  ٱنلَّاِس َوقَۡد ُنُهوا ۡعَتۡدنَا  ٱلَۡبَِٰطِل  ب

َ
َوأ

ِِلٗما 
َ
َٰفِرِيَن ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ   ١٦١لِلَۡك

Wa akhzihimur riba wa qad nuhu ‘anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. 
Wa a’tadna lil kafirina minum ‘ażaban alima  

 
“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka 

telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang 
dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di 
antara mereka itu siksa yang pedih” (Departemen Agama, 2001: 219) 

 

BMT sendiri membidik kelompok masyarakat yang kesulitan memperoleh 

akses pendanaan dari bank seperti sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM). Sektor UMKM dapat dikatakan sangat strategis karena potensinya yang  
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besar dalam menyegerakan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi 

sumber tumpuan pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraannya. Menurut data Departemen Koperasi (2011) dalam Statistik 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tahun 2010-2011, eksistensi dan peran UMKM 

pada tahun 2011 mencapai 55,21 juta unit usaha, dan merupakan 99,99 persen dari 

pelaku usaha nasional. Pada tahun 2011, peran UMKM terhadap penciptaan PDB 

nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 4.303,6 triliun atau 57,94 

persen dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, mengalami kenaikan 

sebesar Rp. 837,2 triliun atau 24,15 persen dibanding tahun 2010. Dari sektor 

penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2011, UMKM mampu menyerap tenaga kerja 

sebesar 101.722.458 orang atau 97,24 persen dari total penyerapan tenaga kerja 

yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,33 persen atau 2.320.683 orang 

dibandingkan tahun 2010. 

Pada tiap usaha, risiko merupakan satu hal yang pasti dihadapi, tidak 

terkecuali BMT. Risiko melekat dalam tiap usaha karena dan tidak ada yang dapat 

mengetahui dengan pasti usaha yang dilakukannya seperti yang dijelaskan dalam 

Al-Qur’an surah Luqman: 34 

َ  إِنَّ  اَعةِ ِعلُۡم  ۥِعنَدهُ  ٱّللَّ ُِل  ٱلسَّ رَۡحاِم  َوَيۡعلَُم َما ِِف  ٱلَۡغۡيَث َوُيَن 
َ
َوَما تَۡدرِي  ٱۡۡل

ۡرٖض َتُموُتُۚ إِنَّ 
َ
ي ِ أ

َ
اَذا تَۡكِسُب َغٗدا  َوَما تَۡدرِي َنۡفُسُۢ بِأ َ َنۡفٞس مَّ َعلِيٌم  ٱّللَّ

 ُۢ   ٣٤َخبُِي
Innal-Laha ’indahu ilmu 'alsa-ati wayunazzilu gaiśa waya’lamu ma  fil arhami 
wama tadri nafsun maża taksibu gadan wama ’tadri nafsun biayyi ’ar.i n tamutu 
innal-Laha alimun khabirun 
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“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 
Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi 
mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”. (Departemen Agama, 2001: 916) 
 

BMT yang berperan sebagai lembaga yang diberi amanah oleh para 

anggotanya yang menitipkan dananya tentu saja harus dapat mengendalikan 

risikonya agar dapat bertahan dan berkembang. Proses manajemen risiko 

merupakan satu hal yang mutlak jika ingin terhindar dari potensi kerugian dalam 

usaha. Proses ini diyakini memiliki peranan penting dalam keberlangsungan bisnis. 

Rivai (2008: 623), mengungkapkan bahwa risiko merupakan suatu kejadian 

potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang 

berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Esensi dari penerapan 

manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko 

sehingga kegiatan usaha tetap terkendali pada batas yang dapat diterima serta 

menguntungkan. 

Di sisi operasional, BMT sejatinya adalah lembaga keuangan mikro non-bank 

namun mayoritas beroperasi layaknya bank. Beberapa BMT terdaftar pada 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil  sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

(KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Beberapa BMT juga menjadi 

bagian dari koperasi Syariah atau sebagai unit bisnis dari lembaga sosial Islam. 

Mayoritas beroperasi dengan pengawasan dan pengaturan yang lemah (Wahyuni: 

2007). Pengaturan dan pengawasan BMT yang belum sebaik bank yang memiliki 

regulator, maka banyak BMT baru bermunculan namun tidak sedikit yang akhirnya 
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berhenti beroperasi disebabkan oleh ketidakmampuan BMT dalam memanajemen 

risikonya. 

Manajemen risiko dinilai penting sebab pada dasarnya kegiatan intermediasi 

merupakan bisnis kepercayaan dimana dana dari pada pihak yang menyimpan 

dananya pada lembaga keuangan, lalu pihak lembaga keuangan menyalurkan dalam 

bentuk pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. Arifin (2005: 60) 

menjelaskan bahwa risiko likuiditas adalah ketidakmampuan lembaga keuangan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Simpanan anggota merupakan 

kewajiban bagi pihak BMT. Dari sisi pendanaan, penyimpan tentunya 

mengharapkan dana yang di titipkan dapat ditarik setiap saat. Untuk itu, lembaga 

keuangan, dalam hal ini BMT hendaknya dapat mengatur likuiditasnya sehingga 

kepercayaan dari anggota dapat terjaga. Dari sisi pembiayaan, Arifin (2005: 61) 

menjelaskan bahwa risiko kredit dalam pembiayaan adalah menurunnya 

pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas pembiayaan yang 

diberikan. Oleh karena itu, penting bagi BMT untuk mengelola risiko secara 

optimal, karena ketika BMT dalam menyalurkan pembiayaan tidak berhati-hati, 

berpotensi pembiayaan yang diberikan macet dan mempengaruhi pendapatan BMT 

serta merujuk kepada terjadinya kekurangan likuiditas sehingga persepsi 

kepercayaan para anggota menjadi berkurang. 

Seperti dikutip dari Antara.com (2014), bahwa faktor penyebab banyaknya 

kasus kebangkrutan koperasi adalah terkendali dengan masalah permodalan dan 

kualitas sumber daya manusia. Permodalan merupakan hal yang penting sebab 

permodalan juga salah satu instrumen pendukung likuiditas (Susanto, dkk. 2013). 
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BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu BMT yang sedang 

berkembang dan beroperasi di wilayah Gresik dan sekitarnya. Pada tabel 1.1 

menampilkan jumlah total aset keseluruhan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

dari tahun 2012 sampai Juli 2014. Hingga Juli 2014, aset yang dikelola sebesar Rp. 

42.601.751.946 naik sekitar 92% dari tahun 2012 yang berjumlah hanya Rp. 

22.230.236.746. 

Tabel 1.1 
Jumlah Aset Keseluruhan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 

Tahun 2012-Juli 2014 
Aktiva 2012 2013 Juli-2014 

Aktiva Lancar Rp 20.304.162.620 Rp 33.213.891.208 Rp39.465.217.592 
Aktiva Tetap dan Inventaris Rp 450.642.567 Rp 806.963.772 Rp 903.499.990 
Tanah dan Gedung Rp 167.483.500 Rp 197.155.380 Rp 194.308.735 
Rupa-Rupa Aktiva Rp 1.307.948.059 Rp  1.710.815.809 Rp 2.038.725.629 
Total Aktiva Rp 22.230.236.746 Rp 35.928.826.169 Rp42.601.751.946 

Sumber: Neraca BMT Mandiri Sejahtera per 31 Juli 2014, 2013, 2012, diolah. 
 

Dari sisi likuiditas, menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah tahun 2008 nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang 

pedoman penilaian kesehatan koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik 

Indonesia menyatakan bahwa salah satu poin penilaian likuiditas pada koperasi 

yaitu dengan menggunakan rasio kas. Standar perhitungan rasio kas menganut 

peraturan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar 

Rasio Kas (%) Nilai Bobot (%) Skor 
≤ 100 0 10 0 

100 < x ≤ 125 50 10 5 
125 < x ≤ 150 100 10 10 

> 150 0 10 0 
Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008. 
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Sesuai pedoman di atas, rasio kas yang mendapatkan skor tertinggi yaitu pada 

rentang 125 < x ≤ 150. Pada tabel 1.3 yang menampilkan Jumlah Aktiva berupa kas 

dan bank serta total pasiva lancar yang akan dihitung rasio kasnya dengan cara 

menjumlahkan kas dan simpanan di bank dan membaginya dengan total pasiva 

lancar. Hasil rasio kas pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berdasarkan data 

pada tabel 1.3 di tahun 2012 yaitu 34,46%, tahun 2013 yaitu 39,4%, dan pada Juli 

2014 yaitu 37,31%. Berdasarkan standar pada tabel 1.2, BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur berpotensi memiliki risiko likuiditas karena pada tahun 2012, 2013, 

dan Juli 2014 rasio kas kurang dari 100% 

Tabel 1.3 
Jumlah Aktiva Kas, Bank, Kewajiban Lancar, dan Rasio Kas 

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 
Tahun 2012 hingga Juli 2014 

Nama Akun 2012 2013 Juli 2014 
Kas Rp1,881,323,200 Rp1,736,981,800 Rp1,467,424,000 
Bank Rp5,235,234,131 Rp11,391,517,316 Rp13,154,378,689 
Total Kas & 
Bank 

Rp7,116,557,331 Rp13,128,499,116 Rp14,621,802,689 

Total Kewajiban 
Lancar 

Rp20,650,333,955 Rp33,317,181,652 Rp39,189,423,000 

Rasio Kas 34.46% 39.40% 37.31% 
Sumber: Neraca BMT Mandiri Sejahtera per 31 Juli 2014, 2013, 2012, diolah. 

 
 

Melihat total kas & bank yang tertera dalam tabel 1.3, dari tahun 2012 hingga 

Juli 2014, terjadi peningkatan hingga 100% dari Rp7,116,557,331 menjadi 

Rp14,621,802,689. Hal ini menarik untuk diteliti, bagaimana BMT Mandiri 

Sejahtera mengoptimalkan pengelolaan aset likuidnya untuk meningkatkan 

pendapatan BMT di samping menjaga keamanan tingkat likuiditasnya, karena BMT 

secara operasional mirip dengan bank, namun dari sisi instrumen pendukung 

tentunya berbeda. Adapun yang berbeda adalah akses bantuan likuiditas yang pada 
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bank Syariah berbentuk Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) yang tidak dimiliki 

oleh koperasi, termasuk BMT. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri nomor 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007, bab 2, pasal 4, poin C, yang berisi: 

“KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk 

mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota 

pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga 

berlaku asas menolong diri sendiri (self help).” 

Sesuai dengan kutipan peraturan di atas, menguatkan bahwa BMT harus 

menanggulangi sendiri risiko likuiditas yang di hadapi dengan mengerahkan segala 

upaya guna menyelamatkan diri sendiri dari ancaman risiko yang di hadapi. Dengan 

besarnya dana yang dikelola, tentunya menarik untuk melihat bagaimana 

manajemen risiko likuiditas yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 

Setelah melihat fakta dan permasalahan di atas, penulis merasa penting untuk 

meneliti bagaimana BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur melakukan manajemen 

risiko likuiditasnya. Untuk itu, penulis mengangkat judul “Manajemen Risiko 

Likuiditas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur”. 

1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan 

yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana manajemen risiko 

likuiditas di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?”. 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui manajemen risiko likuiditas di BMT Mandiri Sejahtera 

Jawa Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

Penulis berharap penelitian ini memberi manfaat kepada pihak yang terkait 

berikut ini: 

1. Bagi Masyarakat 
 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat terkait 

bagaimana BMT dalam mengelola risiko khususnya risiko likuiditas. 

2. Bagi Pengelola BMT 
 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan masukan dari pihak 

eksternal agar lebih baik dalam pengelolaan sehingga berdampak baik bagi 

BMT di kemudian hari. 

3. Bagi Akademisi 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam terkait 

dengan risiko likuiditas. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan 

informasi terkait dengan seluk-beluk BMT. 

4. Bagi Penulis 
 

Dengan penelitian ini penulis mendapatkan banyak pengetahuan terkait 

praktek manajemen risiko sehingga dapat memberikan masukan kepada pihak 

lain. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya 
 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendasar 

terkait manajemen risiko likuiditas pada BMT sehingga memudahkan 

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan implementasi dari proses 

manajemen risiko. 

1.5. Sistematika Penulisan 
 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab memiliki sub-bab 

yang memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta 

berkesinambungan sehingga dapat dipahami, adapun sistematika penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 
 

Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang merupakan 

landasan pemikiran secara garis besar baik secara teoritis maupun 

fakta yang menimbulkan penulis ingin melakukan penelitian. 

Selain itu, bab ini juga terdapat rumusan masalah yang memuat 

pokok masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penelitian. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini menjelaskan tentang landasan pustaka yang digunakan 

yaitu penjelasan tentang Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Prinsip 

BMT, risiko, siklus dalam manajemen risiko, dan likuiditas. 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 
 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan di 

dalamnya menjelaskan pendekatan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, unit 

analisis dan pertanyaan protokol, teknik validasi dan teknik 

analisis. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini berisi hasil dan analisis dari penelitian yang meliputi 

gambaran umum objek penelitian, gambaran informan, deskripsi 

hasil penelitian yang mencakup studi kasus dalam penelitian serta 

analisis dari studi kasus yang diambil dari objek penelitian ini. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini merupakan bab terakhir skripsi, yang berisi simpulan yang 

diperoleh dari penelitian, berupa pernyataan singkat dan 

merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan serta 

saran-saran sebagai bahan masukan yang berguna bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian. 
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