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ISI : 

Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang di 

operasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan bisnis usaha 

mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan 

kaum fakir miskin. Namun, dari sekian banyak jumlah BMT yang ada di 

Indonesia hanya sebagian kecil saja yang dikelola dengan baik dan profesional. 

Akibatnya banyak pula BMT yang mati atau sudah tidak aktif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menilai aspek 

manajemen BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU) Sidogiri Pasuruan 

yang meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva 

dan likuiditas berdasar Permen Koperasi Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kasus. Data dan hasil penelitian mengenai aspek manajemen didapat dari laporan 

keuangan, RAT dan wawancara dengan informan yakni pengelola Koperasi BMT 

MMU Sidogiri. 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa aspek manajemen dari Koperasi 

BMT Maslahah Mursalah Lil Ummah (MMU) Sidogiri Pasuruan yang meliputi 

komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas 

menunjukkan hasil yang baik. Komponen manajemen kelembagaan dan 

manajemen likuiditas mendapatkan skor penilaian maksimal yaitu 3 (tiga). 

Komponen manajemen aktiva mendapatkan skor penilaian 2,7, sedangkan 

komponen manajemen permodalan dan manajemen umum mendapatkan skor 

yang paling rendah yakni 2,4 dan 2,5 namun masih masuk dalam kriteria baik. 

Beberapa poin pertanyaan yang menghasilkan nilai negatif adalah mengenai 

rencana kerja jangka panjang yang belum dimiliki Koperasi BMT MMU, 

presentase penyisihan cadangan SHU yang masih belum seperempat dari total 

SHU tahun berjalan dan mengenai kolektibilitas pembiayaan yang masih dibawah 

90%. 
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