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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA TEORI 

 

1. PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK LEMBAGA KEUANGAN 

MIKRO SYARIAH Volume 2 No 1 Jurnal Oleh Mahmudatus Sa’diyah dan 

Meuthiya Athifa Arifin tahun 2014. 

Penelitian ini membahas mengenai pengembangan produk-produk LKMS , dari 

produk penghimpunan dana atau penyalurand dana dimulai dengan langka awal 

identifikasi masalah kebutuhan dan keinginan nasabah dimana sasaran 

pengembangan produk adalah masyarakat kecil. Proses dan tahapan 

pengembangan produk ini meliputi : 

a. Tujuan dan strategi produk lembaga keuangan mikro syariah yang akan 

dikembangkan 

b. Mengidentifikasi peluang pasar melalui segmentasi pasar yang luas 

untuk meningkatkan sumber pendanaan dan mengatasi likuiditas. 

c. Membuat desain produk yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan 

masyarakat 

d. Pengujian produk yang layak digunakan oleh nasabah 

e. Melaksanakan komersialisasi dengan pengelolaan resiko operasional 

dan manajemen resiko. 
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2. STUDI MENGENAI ORIENTASI INOVASI , PENGEMBANGAN 

PRODUK DAN EFEKTIFITAS PROMOSI SEBAGAI SEBUAH STRATEGI 

UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PRODUK Volume 3 Nomor 2 Jurnal 

Oleh Farida Indriani , tahun 2006 

Kreativitas adalah kunci ampuh untuk menghadapi situasi persaingan yang 

semakin kompetitif. Dalam penelitian ini terdapat factor-faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja produk : 

a. Orientasi Inovasi, dimana inovasi ini diartikan sebagai sesuatu yang 

dapat berubah. Inovasi produk merupakan cara meningkatkan nilai 

sebuah komponen kunci kesuksesan sebuah operasi bisnis yang dapat 

membawa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif pasar. 

b. Pengembangan produk, keberhasilan pengembangan produk ditentukan 

empat factor yaitu tingginya kualitas proses produk baru, pemahaman 

strategi produk baru, komitmen sumber daya manusia dan dana serta 

kemampuan departemen research and development dalam menggagas 

produk baru. 

c. Efektifitas promosi, perusahaan harus mengembangkan perencanaan 

pemasaran yang efektif dan menurunkan atau menghindari aktivitas 

yang merusak kinerja produk. 

 

3. INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Volume 17 

No 1 Jurnal Oleh Fahrur Ulum tahun 2014 
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Dalam penelitian ini menyatakan bahwa inovasi produk mampu memenuhi 

kebutuhan pasar dan sekaligus taat syariah mutlak diperlukan untuk 

memenuhi daya saing perbankan syariah baik secara domestic, regional 

maupun kompetisi global di era pasar bebas dengan antisipasi berbagai 

peluang dan tantangannya. Dalam penelitian ini memfokuskan pada produk 

pembiayaan dimana produk pembiayaan konsumtif tidak lagi meningkat, 

oleh karena itu diperlukan produk penyeimbang yang mendukung sector 

produktif, salah satunya merupakan produk musyarakah mutanaqisah dan 

mudharabah muqayyadah. Dan inovasi produk yang sangat membantu 

pengembangan perbankan Syariah adalah tentang Bursa Komoditi Syariah.  

 

4. KONTRUKSI AKAD DALAM PENGEMBANGAN PRODUK 

PERBANKAN SYARIAH Volume XII  Jurnal Oleh Ruslan Abdul Gofur tahun 

2016. 

Dalam penelitian ini menyebutkan langkah-langkah dalam pengembangan 

produk perbankan Syariah adalah : 

a. Rekonsepsi akad-akad pada perbankan Syariah, telepas dari berbagai 

tawaran pengembangan akad sehingga melahirkan pengembangan 

produk perbankan Syariah, yang lebih penting dilakukan adalah 

pemahaman tentang hakikat akad-akad dalam fikih 

b. Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, bukan hanya mengawasi 

operasional lembaga keuangan syariah saja, namun juga berkewajiban 
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mengajukan usul-usul pengembangan produk kepada pimpinan 

lembaga. 

c. Potensi social ekonomi masyarakat, jika bank syariah mampu 

mempetakan kebutuhan masyarakat berdasarkan sumber pendapatan 

masyarakat pada suatu wilayah tertentu, maka pengembangan produk 

perbankan untuk memenuhi kebutuhan pada masing-masing daerah 

akan berbeda. 

 

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian saya membahas 

tentang apa yang dilakukan oleh KSPPS Prima Artha dalam 

pengembangan produk penghimpunan dana sehingga dapat 

menghasilkan inovasi pada produk koperasi syariah itu sendiri yang 

bertujuan untuk strategi dalam peningkatan pendanaan atau 

penghimpunan dana dari masyarakat. Dimana suatu lembaga keuangan 

dalam mempertahankan nasabahnya dan menarik nasabah yang baru 

harus memiliki ide untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dari 

sebelumnya, bentuk dari itu semua adalah inovasi produk. 
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A. Pengertian Strategi Pengembangan Produk 

Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan , menyeluruh dan 

terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 

Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (sasaran). 

1 Strategi juga dapat dimaksudkan untuk pencapaian jangka panjang. Tujuan 

jangka panjang merupakan hasil yang dapat dicapai oleh perusahaan lebih dari 

satu tahun. Strategi bisnis mungkin mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, 

akuisis, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengurangan, divestasi, 

likuidasi, dan joint venture. 2 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian strategi adalah 

suatu proses pencanaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mencapai 

tujuan perusahaan tersebut. 

Fungsi utama perusahaan ialah pemanfaatan sumber daya untuk 

menghasilkan keuntungan (laba). Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus 

menciptakan sesuatu (baik produk nyata maupun jasa). Dari sudut pandang 

fungsional, produk bank atau proses pabrikasi (manufacturing) merupakan 

suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

                                                           
1 Jauch Lawrence R dan Glueck William F, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Jakarta : 
Erlangga , 1999 , hal 12 
2 David Fred R, Manajemen Strategik:Studi Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep, 
Jakarta:Salemba Empat, 2016 , hal 11 
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menciptakan jasa sehingga dapat menghasilkan nilai tambah. 3Dunia semakin 

canggih dan perusahaan yang berhasil semakin memusatkan perhatiannya 

kepada pelanggan. Mereka berusaha keras untuk memastikan bahwa mereka 

mengerti apa yang dinilai oleh pelanggan ketimbang para pesaingnya. Dalam 

hal ini sesuatu yang menghasilkan disebut sebuah produk. Sebuah perusahaan 

yang dapat mengembangkan dan mulai meluncurkan sebuah produk untuk 

memenuhi kebutuhan yang berubah atau muncul dapat lebih cepat meraih 

imbalan besar. Untuk dapat meraih kesuksesan dalam pengembangan produk 

baru yang lebih efektif , terdapat 3 unsur berikut : 

1. Memusatkan perhatian kepada pelanggan 

2. Memperoleh keuntungan diferensial melalui produk 

3. Memasarkannya secepat mungkin 

Dalam rumus marketing, pengembangan produk adalah kegiatan yang 

mengarah ke dimilikinya ciri khas yang baru atau berbeda dari sebuah produk 

atau konsumen. Pengembangan tersebut merupakan aktivitas yang 

meluncurkan benar-benar produk baru ataupun memodifikasi produk lama 

yang telah ada agar mempunyai variasi yang baru.4 Pengembangan produk 

(product development) adalah strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan 

                                                           
3 Susanto Hery, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hal 344 
4 Inwood David dan Hammond Jean, Pengembangan Produk, Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 
1995, hal 19-22 
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meningkatkan atau memodifikasi produk atau jasa saat ini. 5Dapat disimpulkan 

strategi pengembangan produk adalah upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menciptakan produk baru ataupun memodifikasi produk yang 

telah ada sehingga dapat mempertahankan pelanggan lama dan menarik 

pelanggan baru agar dapat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dalam 

kegiatan pengembangan produk biasanya memerlukan pengeluaran untuk 

kegiatan penelitian dan pengembangan yang besar. 

Konsep produk baru dapat dimengerti dari dua cara pandang : 

1. Baru bagi pasar (new to market) artinya belum ada perusahaan 

yang memproduksi atau memasarkan produk tersebut. 

2. Baru bagi perusahaan (new to the firm) , berarti perusahaan 

lainnya sudah memasarkan produk tersebut , tetapi perusahaan yang 

bersangkutan belum memasarkan produk tersebut.  

Dengan demikian pengertian produk baru mengandung pengertian yang 

berbeda.  

Dalam pengembangan produk harus memiliki prinsip kehati-hatian 

mulai dari penegasan produk dan pasar apa yang harus ditekankan , 

menegaskan apa yang diinginkan oleh perusahaan dari produk barunya , apakah 

                                                           
5 David Fred R, Manajemen Strategik:Studi Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep, 
(Jakarta:Salemba Empat), 2016, hal 133 
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arus kas yang tinggi , pangsa pasar atau tujuan-tujuan lainnya.6 Aktivitas 

pengembangan produk baru dapat menghasilkan 6 tipe produk baru : 

1. Produk baru bagi dunia (new to the world products), yaitu produk-

produk yang meciptakan pasar yang sama sekali baru dan 

membentuk siklus produk yang baru. Biasanya, produk yang benar-

benar baru ini, saat pertama kali dikenalkan oleh pasar akan 

langsung memiliki pesaing-pesaing. 

2. Lini produk baru (new product line), yaitu produk-produk yang 

baru bagi perusahaan, namun diluncurkan bagi pasar yang sudah 

ada. Contohnya produk Wings yang semula merambah bisnis sabun 

cuci kini merambah ke bisnis makanan. 

3. Perluasan lini (line extension), yaitu produk baru yang 

memungkingkan perusahaan memperluas pasar yang dilayani 

dengan menawarkan manfaat yang berbeda. Contohnya produk So 

kiln memperluas lini menjadi So Klin power dan so klin higinis. 

4. Penyempuranaan produk yang telah ada (improvement to existing 

products) yaitu produk-produk yang baisanya dirancang untuk 

menggantikan penawaran produk yang sudah ada. Penyempuranaan 

tersebut dapat dalam bentuk kinerja atau persepsi nilai (perceived 

value) yang lebih tinggi.  

                                                           
6 Kotler Philip, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Ke-3, Jakarta:Penerbit Erlangga, 1997, hal 312 
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5. Repositioning, yaitu pengembangan teknis yang memungkinkan 

suatu produk menawarkan aplikasi baru dan melayani kebutuhan 

yang baru.  

6. Pengurangan biaya (cost reductions), yaitu versi dari produk yang 

ada yang dapat memberikan kinerja setara pada tingat harga yang 

lebih murah. Meskipun dalam pasaran tidak tergolong benar-benar 

baru tapi dapat mempengaruhi daya saing.7 

Dalam lembaga keuangan (koperasi syariah) pengembangan produk 

tersebut merupakan pengembangan produk dengan tipe Lini Produk Baru dan 

Repositioning. Lini produk beru biasanya dalam lembaga keuangan adalah 

mengembangkan produk yang baru bagi lembaga keuangan tersebut. Misalnya 

dalam 1 (satu) akad terdapat berbagai macam variasi produk yang dimiliki oleh 

lembaga keuangan yang pasti produk tersebut merupakan produk baru bagi 

lembaga keuangan tersebut. Sedangkan tipe Repositioning dalam lembaga 

keuangan adalah produk lama bagi lembaga keuangan tetapi dalam produk 

tersebut terdapat fitur atau kebijakan yang baru. Misalnya dalam produk 

tabungan suatu perusahaan koperasi yang awalnya tidak keistimewaan dapat 

ditambahakan pemberian hadiah jika ada angota yang menabung sehingga 

produk tersebut menjadi produk yang mempunyai keunggulan berbeda dengan 

yang lainnya. 

                                                           
7 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran , Yogyakarta : Andi Offset , 2002 , hal 111-112 
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Langkah-langkah pengembangan produk baru : 

1. Pembangkit gagasan, yaitu pencarian gagasan produk baru secara 

sistematis melalui berbagai sumber seperti sumber dari intern, pelanggan, 

pesaing, penyalur, pemerintah dan sumber-sumber lainnya.  

a. Sumber Internal : gagasan produk yang bersumber dari dalam 

perusahaan, baik dari manajemen puncak, karyawan dan sebagainya 

yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Karyawan tersebut 

contohnya adalah staf marketing , dimana staf marketing  adalah 

karyawan yang paling sering berada di pasar sehingga dapat 

menganalisis kebutuhan dipasar tersebut. 8 

b. Pelanggan : gagasan produk dapat berasal dari mengamati dan 

mendengarkan pelanggan, dalam konteks perbankan Syariah adalah 

nasabah. Koperasi Syariah harus mengetahui kebutuhan dan keinginan 

nasabah dan bisa diketahui dengan survey anggota. 

c. Pesaing : gagasan produk dapat pula berasal dari menganalisa produk 

pesaing. Dapat di analisa dari iklan para pesang yaitu perusahaan jasa 

keuangan lainnya. 

Perusahaan biasanya harus melahirkan banyak gagasan untuk dapat 

memilih gagasan yang terbaik. Pencarian gagasan baru dalam sebuah produk 

harus dilakukan dengan cara sistematis , karena jika gagasan yang ditemukan 

                                                           
8 Lamb , Hair and Mc Daniel, Pemasaran Buku 1, Jakarta:Salemba Empat, 2001, hal 449 
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itu banyak namun tidak sesuai dengan bidang usaha maka akan sia-sia saja jika 

seluruh gagasan tidak sesuai dengan bidang usaha yang digeluti. Apalagi jika 

sudah terlanjur mengeluarkan dana yang banyak untuk penelitian dan 

mengembangkan produk namun pasar menolak produk tersebut.  

Ada beberapa teknik yang dapat membantu setiap individu dan 

kelompok dalam organisasi untuk menghasilkan ide-ide yang lebih baik : 

a. Daftar Atribut  

Teknik ini memerlukan daftar atribut-atribut utama dari suatu produk 

lama dan dimodifikasi setiap atribut dalam upaya mencari produk yang 

lebih baik. 9 

b. Forced Relationship 

Dalam teknik ini beberapa objek dipertimbangkan keterkaitannya satu 

sama lain.  

c. Analisis Morfologi 

Metode ini membutuhkan identifikasi dimensi structural masalah dan 

menguji hubungan-hubungan diantaranya. Yang diharapkan dari 

metode ini adalah untuk membuat suatu kombinasi baru. Dalam dunia 

perbankan misalnya dengan menggabungkan 2 akad dalam 

pengembangan produknya.  

d. Indentifikasi kebutuhan / masalah 

                                                           
9 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, 
hal 125 
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Jika 3 teknik sebelumnya tidak membutuhkan saran dan masukan dari 

konsumen, teknik ini membutuhkannya. Konsumen (nasabah) ditanya 

mengenai kebutuhan, masalah dan ide mereka. 

e. Brainstorming 

Cara ini membuat individu menjadi lebih kreatif karena dalam 

kelompok diskusi ini setiap individu diharuskan untuk mengemukakan 

gagasan-gagasannya.10 Agar dapat berjalan secara efektif maka ada 

empat pedoman yang sebaiknya diterapkan : 

1) Tanpa kritik, artinya komentar-komentar negative atas ide yang 

disampaikan harus di tahan hingga selesai. 

2) Pemberian kebebasan, artinya semakin liar atau semakin gila ide-

ide yang dikemukakan semakin baik. Hal ini lebih mudah daripada 

mengurangi daripada memancing munculnya ide. 11 

3) Medorong kuantitas, dimana semakin banyak jumlah ide , maka 

semakin besar kemungkinan diperoleh ide yang baik. 

4) Mendukung penggabungan dan perbaikan ide, dimana setiap 

anggota kelompok dimungkinkan untuk menggabungkan idenya 

dengan ide lainnya sehingga dapat memunculkan ide baru. 

f. Sinektik 

Dalam metode ini, ada lima prinsip pokok yang dijadikan acuan, yaitu :  

                                                           
10 Radiosunu, Manajemen. Pemasaran, Yogyakarta:BPFE, 1993, hal 113 
11 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal 126 
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1) Penundaan : dengan melihat sudut pandangnya terlebih dahulu baru 

dilakukan pemecahannya. 

2) Otonomi obyek : biarkan masalah tersebut seperti apa adanya. 

3) Gunakan tempat yang umum : ambil keuntungan dari keterbiasaan 

sebagai titik tolak. 

4) Keterlibatan / keterlepasan : ambil posisi antara masuk ke suatu 

masalah dan berdiri di luarnya, sehingga dapat melihatnya sebagai 

suatu keseluruhan. 

5) Gunakan metafora : biarkan hal-hal yang dianggap tidak relevan dan 

kebetulan memberikan analogi yang dapat menjadi sumber sudut 

pandang baru.  

2. Penyaringan gagasan bertujuan untuk memilih yang terbaik dari sejumlah 

gagasan yang ada sehingga menghasilkan gagasan yang menguntungkan. 

Biaya pengembangan produk melonjak tinggi, perusahaan ingin 

meneruskan proses hanya dengan gagasan produk yang menguntungkan.12 

Konsekuensinya dalam tahap ini, aka nada banyak konsep baru yang 

dieliminasi. Kegiatan-kegiatan penyaringan ide dapat meliputi : 

a. Studi potensi pasar 

Melalui studi ini dapat memperkirakan jumlah pembeli potensial, 

tingkat pembelian potensial dan situasi persaigan. 

                                                           
12 Kotler Philip, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Ke-3, Jakarta:Penerbit Erlangga, 1997, hal 314 
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b. Pengujian konsep 

Metode yang berusaha mengukur minat pembeli suatu produk sebelum 

prototype aktualnya dikembangkan. Pengujian ini berfungsi untuk 

memberikan suatu wawasan atau pengetahuan serta gambaran bagi 

pihak perusahaan mengenai tantangan pemasaran yang harus diatasi. 

c. Model skoring 

Dalam model ini memungkinkan pimpinan perusahaan untuk menyusun 

daya Tarik secara umum dari suatu konsep produk baru. 13 

3. Pengembangan dan pengujian konsep, hal ini penting dilakukan terhadap 

hasil penyaringan gagasan. Dalam pengembangan konsep yang harus 

dilakukan adalah Pertama harus ditentukan siapa yang akan memakai 

produk tersebut, kedua menentukan manfaat yang dimiliki produk 

tersebut.14 Sedangkan pengujian konsep dapat dilakukan dengan 

pengetesan terhadap konsumen (anggota koperasi). 

4. Strategi pemasaran, meliputi pengembangan mutu ukuran, model 

penjualan, market share, dan laba yang diinginkan, kemudian strategi 

pemasaran menyangkut pula tentang harga yang layak di masyarakat. 

Strategi pemasaran yang akan dirumuskan harus disesuaikan dengan 

kondisi obyektif yang dimiliki dan mengitarinya dan sesuai dengan 

                                                           
13 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal 128 
14 Radiosunu, Manajemen. Pemasaran, Yogyakarta : BPFE, 1993, hal 115 
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kebutuhan target yang akan dituju.15 Dengan demikian sasaran akan 

tercapai dengan tepat karena strategi pemasaran yang dipilih juga tepat. 

5. Analisis bisnis, yaitu melakukan analisis terhadap strategi pemasaran yang 

akan dijalankan nantinya dengan membeli berbagai alternative yang ada. 

Tujuan analisis bisnis adalah untuk mendapatkan gambaran tentang dampak 

finansial yang dapat diperoleh dari memperkenalkan produk baru seperti 

biaya pemasaran dll. 16 

6. Pengembangan produk, merupakan kelanjutan dari proses yang sudah 

dilalui. Pengembangan produk dapat berupa gambar, contoh, sampai 

kepada uraian kata-kata. Pengembangan produk merupakan upaya teknis 

yang mengubah suatu konsep menjadi produk nyata. Tahab pengembangan 

dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan tentunya 

membutuhkan biaya yang mahal. Proses pengembangan produk akan 

bekerja dengan baik ketika semua bidang mulai dari pemasaran, teknik, dll 

bekerja dengan bersamaan dibandingkan dengan berurutan atau biasa 

disebut pengembangan produk yang simultan.17 

7. Pengujian pasar, dalam hal ini produk sudah siap dipasarkan untuk 

mengetahui respon pasar dan antisipasi terhadap permasalahan yang 

                                                           
15 Muslich, Bisnis Syari’ah, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2007, hal 216 
16 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal 136 
17 Lamb , Hair and Mc Daniel, Pemasaran Buku 1, Jakarta : Salemba Empat, 2001, hal 455 
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mungkin timbul. Tujuan pengujian pasar untuk menguji penerimaan pasar 

yang sesungguhnya. Selain itu, tujuan pengujian pasar adalah : 

a. Memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses 

produk baru. 

b. Mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan 

untuk produk. 

c. Menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang 

akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. 18 

8. Komersialisasi, merupakan tahap akhri setelah pengujian positif mendapat 

tanggapan pasar.19 Ada 3 komponen strategi peluncuran produk baru, yaitu: 

a. Penentuan timing introduksi produk baru, timing peluncuran produk 

baru merupakan aspek krusial, baik dari sudut pandang permintaan 

pelanggan maupun kompetisi. 

b. Pemilihan strategi merek, minat konsumen terhadap produk baru 

dipengaruhi oleh citra merek. Apabila perusahaan memiliki nama merek 

yang memiliki ekuitas merek tinggi, maka biaya peluncuran produk 

barunya cenderung lebih rendah. 

c. Koordinasi program-program pemasaran yang mendukung introduksi 

produk baru seperti program harga, promosi dan distribusi. Tingkat 

                                                           
18 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal 131 
19 Kasmir, pemasaran Bank, Jakarta : Kencana, 2008, hal 129 
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efektivitas koordinasi akan menentukan keberhasilan program 

peluncuran suatu produk. 20 

Usaha pengembangan produk baru bukanlah upaya yang mudah karena : 

1. Tidak semua perusahaan mempunyai ide dan gagasan yang baik 

2. Karena persaingan jasa keuangan yang semakin sengit, menyebabkan 

pasar yang semakin sempit sehingga mempersempit pula penjualan dan 

laba 

3. Biaya proses pengembangan produk yang sangat mahal. Apalagi 

pengembangan produk baru tersebut dilakukan oleh lembaga keuangan 

mikro syariah seperti koperasi syariah, mengingat dana koperasi syariah 

sangat terbatas dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Belum 

lagi harga jual produk yang tinggi agar dapat menutup pengeluaran-

pengeluaran. 

4. Tingginya tingkat kegagalan produk 

5. Jangka waktu kehidupan yang pendek dari produk baru, karena produk 

baru pasti akan banyak pesaingnya hingga melahirkan produk 

pengikut.21 

Ketika biaya untuk mengembangkan dan mengeluarkan produk baru 

melonjak, banyak perusahaan besar memutuskan untuk memperbaiki produk 

yang ada daripada menciptakan produk baru. Sebagian lagi menghemat 

                                                           
20 Chandra Gregorius, Strategi dan Program Pemasaran, Yogyakarta : Andi Offset, 2002, hal 137-138 
21 Radiosunu, Manajemen. Pemasaran, Yogyakarta:BPFE, 1993, hal 109 
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biayanya dengan meniru produk-produk pesaing yang sejenis atau dengan 

mempertahankan merk lama. Inovasi tidak selamanya akan mulus sesuai 

ekspetasi, bisa jadi inovasi malah menimbulkan resiko. Dalam hal ini resiko 

yang timbul biasanya adalah kegagalan produk baru. Kegagalan produk dapat 

disebabkan beberapa factor seperti desain produk yang kurang sempurna, harga 

yang terlalu mahal atau strategi promosi yang kurang tepat. 22 

 

B. Penghimpunan Dana Koperasi 

 

Dalam penghimpunan dana dari masyarakat, koperasi harus mampu 

menciptakan rasa percaya dari masyarakat sebagai sebuah lembaga yang 

amanat. Apabila rasa percaya tersebut sudah tertanam pada diri masyarakat 

maka proses kegiatan penghimpunan dana menjadi tidak sulit lagi. Dana yang 

dikelola oleh koperasi berasal dari beberapa sumber yaitu simpanan pokok, 

simpanan wajib dan simpanan sukarela23: 

1. Simpanan wajib, adalah simpanan tertentu yang dibayar oleh anggota yang 

sudah terdaftar di koperasi dalam jangka waktu tertentu sesuai keputusan 

rapat anggota. Selama yang bersangkutan menjadi anggota di koperasi, 

simpanan ini tidak diperkenankan untuk diambil. 

                                                           
22 Kotler Philip, Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Ke-3, Jakarta:Penerbit Erlangga, 1997, hal 309-310 
23 Wijaya Faried, dan Hadiwigeno, Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank perkembangan teori dan 
kebijakan, Yogyakarta : BPFE, 1995, hal 412 
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2. Simpanan pokok, adalah simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota 

kepada koperasi ketika yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.24 

Bedanya dengan simpanan wajib adalah dalam simpanan pokok ini besaran 

dan cara pembayarannya ditetapkan oleh rapat anggota. Selama yang 

bersangkutan menjadi anggota, simpanan ini juga tidak diperbolehkan 

untuk diambil. 

Dalam penghimpunan dana koperasi dari anggota, koperasi 

menawarkan simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dengan 

berbagai produk simpanan seperti : 

1. Simpanan wadiah yad dhamanah, simpanan dari anggota yang 

menggunakan akad wadiah (titipan) dimana dana tersebut dapat 

digunakan oleh koperasi untuk membiayai operasionalnya 

sedangkan anggota tidak mendapatkan bagihasil akan tetapi 

kemungkinan mendapatkan bonus sesuai dengan kemampuan 

koperasi. 

2. Simpanan Mudharabah Muthalaqah, tabungan anggota yang 

dananya dapat diinvestasikan pada pembiayaan produktif sehingga 

nantinya anggota mendapatkan distribusi bagihasil atas 

simpanannya tersebut.25 

                                                           
24 Huda Nurul, Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis, Jakarta:Amzah, 2016, hal 177 
25 Burhanuddin, Koperasi Syariah dan pengaturannya di Indonesia, Malang : UIN-Maliki press, 2013, 
hal 145-146 
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3. Simpanan Mudharabah Berjangka, atau jika dalam perbankan biasa 

disebut dengan deposito berjangka, merupakan simpanan berjangka 

yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.26 

 Dalam penghimpunan dana perlu dipilih jenis-jenis dana mana yang 

akan dipilih atau sebagai sumber dana andalan bagi lembaga keuangan. 

Pemilihan sumber dana ini perlu diperhatikan sumber dana semurah mungkin 

dengan demikian, biaya dana perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya. 

Disamping itu, perlu pendekatan yang akan dipakai dalam perencanaan dana 

itu sendiri, karena jumlah dana yang akan dihimpun harus sebanding dengan 

rencana penanaman dana, agar jangan sampai terjadi over likuid. Sumber dana 

jangka panjang ataupun jangka pendek juga dapat dipertimbangkan, karena 

suku bunga jangka jangka pendek tidak sama dengan suku bunga jangka 

panjang.27 

Kebijakan penghimpunan Dana 

 Lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah menghimpun 

dana dari masyarakat berdasarkan amanah dan kepercayaan itu sendiri, oleh 

karena itu dalam penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan 

berdasarkan ketentuan dari DSN, ataupun peraturan intern koperasi yang 

didasarkan pada asas penerimaan, yaitu kebijakan pokok penghimpunan dana 

koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi dalam mengelola dana dari 

                                                           
26 Ismail , Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi , Jakarta : Kencana , 2010 , hal 46 
27 Muljono Teguh pudjo, Bank Budgeting Profit Planning & Control, Yogyakarta : BPFE, 1996, hal 191 
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anggota harus memiliki komitmen dan intergritas. Agar setiap dana yang 

dihimpun merupakan dana yang sehat.28 

1. Prosedur penghimpunan dana yang sehat 

a. Setiap anggota harus melalui proses penilaian yang dilakukan secara 

objektif 

b. Memastikan bahwa nasabah yang menghimpun dana pada koperasi 

syariah mendapatkan dana tersebut dalam kondisi halal 

2. Mengklarisifikasikan jenis penghimpunan dana berdasarkan tujuannya 

seperti untuk keamanan menggunakan akad wadiah, investasi 

menggunakan bagihasil dan social menggunakan zakat. 

 Penghimpunan dalam koperasi disebut dengan simpanan. Setiap koperasi 

diijinkan untuk menginovasi produk simpanannya , dimana pemberian nama dari 

produk simpanan tersebut merupakan wewenang pengurus dan sudah mendapat 

pertimbangan dari Dewan pengawas Syariah. Simpanan pada koperasi dapat 

berupa mudharabah , dan porsi bagihasilnya diambil dari pendapatan operasional 

utama koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah tersebut. Sedangkan simpanan 

wadiah pada koperasi dapat memberikan bonus kepada anggota sesuai dengan 

kebijakan para pengurus koperasi. 29 

                                                           
28 Umam Khaerul, Manajemen perbankan Syariah, Bandung:CV pustaka Setia, 2013, hal 149-150 
29 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
No16/per/M.KUKM/IX/2015 
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 Dalam penghimpunan dana koperasi, sebisa mungkin perusahaan koperasi 

tersebut menekan biaya dana, karena biaya dana yang dikeluarkan oleh koperasi 

tergantung pada biaya overhead yang diperlukan oleh koperasi untuk menghimpun 

dana tersebut. Salah satunya adalah biaya pemasaran, karena didalam biaya 

promosi sangat mahal. Untuk itu, koperasi harus bijak dalam memilih strategi yang 

tepat untuk kegiatan penghimpunan dana, agar koperasi syariah ini dapat 

menghimpun dana yang banyak , likuiditas rendah akan tetapi dengan biaya yang 

rendah. 30  

 Selain itu, koperasi syariah juga harus memperhatikan biaya dana atau biasa 

disebut dengan cost of fund, adalah biaya yang langsung dikeluarkan untuk 

memperoleh setiap rupiah atau setiap dana yang dihimpun termasuk dana non 

operasional. Perhitungan biaya ini diformulasikan: 

𝐶𝑂𝐹 =  
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑝𝑎𝑖𝑑

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑓𝑢𝑛𝑑
 𝑥 100% 

Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa untuk memperoleh dana dari sumbernya, 

suatu koperasi harus mengeluarkan biaya, biaya itu merupakan harga yang 

sebenarnya dari sumber dana yang dapat dihimpun yang nantinya akan menentukan 

pula laba rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk pembiayan yang dilakukan oleh 

koperasi tersebut.31 

 

                                                           
30 Muljono Teguh pudjo, Bank Budgeting Profit Planning & Control, Yogyakarta : BPFE, 1996, hal 183 
31 Budi Hermana dan Margianti, Manajemen Dana Bank, : Prinsip dan Regulasi di Indonesia, Depok : 
Penerbit Gunadarma, 2011 
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C. Tabungan 

1. Pengertian Tabungan 

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau 

alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan jenis simpanan 

masyarakat yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-

anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat 

menabung disekolah. Dalam akad modern, bank melakukan inovasi produk 

tabungan dengan berbagai jenis. Berbagai jenis dan variasi tabungan yang 

ditawarkan oleh setiap lembaga keuangan perbankan ataupun koperasi dengan 

berbagai keunggulannya karena jasa keuangan sedang menghadapi persaingan 

ketat dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungannya.  

Tabungan mempunyai 2 (dua) akad  , yaitu : 

a. Akad Wadiah 

Al-Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun 

badan hukum. Sehingga dapat diartikan tabungan dengan akad wadiah dapat  

adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan 

dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk 
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mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Pihak yang menerima 

titipan (bank) dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan. 32 

 Dalam perkembangannya, wadiah terbagi menjadi 2 macam yaitu 

wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah. Wadiah Yad Amanah adalah 

akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan 

menggunakan barang atau uang yang dititipkan serta ia tidak bertanggung 

jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal 

ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam 

memelihara barang titipan. 

Kedua yaitu Wadiah Yad Dhamanah, yaitu penitipan barang atau uang 

dimana pihak penerima titipan dengan atau tidak tanpa izin pemilik barang 

dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab 

terhadap kehilangan barang atau uang tersebut. Pada aplikasi perbankan 

Syariah, akad wadiah yang dipergunakan merupakan akad wadiah yad 

dhamanah. Sebagai konsekuensi dari yad dhamanah, semua keuntungan yang 

diharsilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia 

adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Bank sebagai penerima 

titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak 

dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan 

tidak disyaratkan sebelumnya dan jumalhnya tidak ditetapkan dalam nominal 

                                                           
32 Danupranata Gita, Manajemen Perbankan Syariah , Jakarta : Salemba Empat , 2013 , hal 89 
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atau persentase, namun betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. 

33 

Dasar Hukum Al-Wadiah : 

 

Artinya : “…Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain , maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (titipannya) dan 

hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya…” (QS. Albaqarah ayat 283) 

b. Akad Mudharabah 

Adalah akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal 

(shahibul maal), sedangkan pihak lainnya memberikan keahlian (mudharib), 

dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian maka 

pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Nasabah dan bank harus 

menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan mudharabah. 

                                                           
33 Antonio Muhammad Syari’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , Jakarta : Gema Insani , 2001 , hal 
86-88 
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2. Ketentuan Tabungan 

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah 

tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon nasabah. Ketentuan tentang tabungan diatur oleh Bank 

Indonesia, akan tetapi masing-masing bank diberi kewenangan untuk mengatur 

sendiri asalkan tidak bertentangan dengan peraturan BI. Ketentuan-ketentuan 

yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut : 

a. Pembukaan tabungan 

Sebelum pembukaan dilaksanakan, bank akan memberikan formulir yang 

nantinya formulir tersebut akan diisi oleh nasabah disertai dengan 

persyaratan lainnya seperti kartu identitas. 

b. Jumlah Setoran 

Setiap bank mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada 

saat pembukaan, jumlah setoran pertama jumlahnya sesuai dengan 

kebijakan bank.  

c. Saldo Tabungan 

Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga 

untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungannya 

apabila nasabah ingin menutupnya. 

d. Penarikan Tabungan  

Merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah yang berasal 

dari tabungan. Bank memiliki kebijakan yang berbeda tentang penarikan 
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dana dari rekening tabungan, baik dari segi jumlah maupun frekuensi 

penarikannya.  

e. Bunga  

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank, bank memberikan berupa 

bunga. Jika dalam Bank Syariah biasa disebut dengan nisbah bagi hasil jika 

tabungan yang dimiliki nasabah merupakan tabungan dengan akad 

mudharabah. 

f. Insentif 

Setiap bank berusaha menarik nasabah dengan memberikan berbagai 

macam keuntungan seperti hadiah, undian dan cendramata. 

g. Penutupan 

Penutupan tabungan dilakukan kerena beberapa factor seperti permintaan 

nasabah sendiri, tabungan sudah tidak aktif atau karena factor lain seperti 

perubahan nama dalam tabungan, bank merger dll.34 

3. Penarikan Tabungan 

Ada beberapa alat penarikan tabungan, alat ini dapat digunakan sendiri-

sendiri atau secara bersamaan : 

a. Buku Tabungan 

Yaitu buku dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan , 

penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. 

                                                           
34 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta : Kencana, 2010, 70-72 
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b. Slip Penarikan 

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, 

nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik 

sejumlah uang. 

c. Kwitansi 

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya 

sama dengan slip penarikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik , 

jumlah uang, dan tanda tangan penarik.35 

d. ATM 

Hampir semua bank umum memberikan fasilitas ATM untuk dapat bersaing 

dengan bank lainnya, keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank 

memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. 

36 

Penggunaan Dana Koperasi 

Setelah Dana dari masyarakat telah dikumpulkan dan dihimpun oleh 

koperasi, sesuai fungsi intermediary-nya koperasi mempunyai kewajiban 

menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Koperasi harus mempunyai 

strategi dalam penggunaan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat sesuai 

dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan koperasi. Alokasi dana ini 

mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

                                                           
35 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : RajaGrafindo Persada , 2012 , hal 70 
36 Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta : Kencana , 2010 , hal 69 
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1. Mencapai profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah 

2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar 

posisi likuiditas tetap aman. 

Alokasi dana koperasi harus diarahkan sedemikian rupa, pada dasarnya 

alokasi dana koperasi dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, 

yaitu : 

1. Aktivitas yang menghasilkan (Earning Assets) 

Adalah aset koperasi yang digunakan untuk menghasilkan, aset ini 

disalurkan dalam bentuk investasi (pembiayaan). 

2. Aktiva yang tidak mengahasilkan (Non Earning Assets), seperti 

aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman (qard) dan penanaman dana 

dalam aktiva tetap dan inventaris.37 

 

D.  Manajemen Likuiditas 

Secara umum likuiditas diartikan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban sewaktu-waktu. Kewajiban sewaktu-waktu 

adalah kewajiban yang muncul secara tiba-tiba, mendadak ataupun dalan 

jangka waktu pendek. Karena itu perusahaan harus menjaga jangan sampai 

keuangan perusahaan tidak dapat memenuh kewajiban tersebut. Bila 

kewajiban-kewajiban tersebut tidak dapat di penuhi, perusahaan tersebut 

                                                           
37 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011, hal 273 
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dianggap tidak Likuid yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan 

masyarakat. 38 

Koperasi akan memenuhi sebagai koperasi yang likuid apabila 

memenuhi kategori sebagai berikut : 

a. Memegang sejumlah alat likuid, cash assets, yang terdiri dari uang 

kas , uang yang disimpan di lembaga keuangan syariah lainnya yang 

dapat diambil setiap saat. Penerimaan kas koperasi dapat dilakukan 

melalui kegiatan penghimpunan dana dari anggotanya. 

b. Memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana 

disebutkan pada huruf a di atas akan tetapi bank tersebut memiliki 

suarat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar 

atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian baik 

sebelum jatuh tempo maupun pada setelah jatuh tempo. 

c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui 

penciptaan utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call 

money, penjualan surat-surat berharga dengan repurchase 

agreement. 39 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Likuiditas : 

a. Faktor Internal 

                                                           
38 Sinungan Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Jakarta : PT Rineka CiPta, 1992, hal 73 
39 Taswan, Manajemen perbankan, Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta , 2010 , hal 246 
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Adalah berbagia hal yang terjadi diluar koperasi yang dapat 

memengaruhi fund inflow. 

1) Karakteristik penabung 

a) Menyimpan dalam instrument tabungan jangka pendek 

sehingga bisa dicairkan kapan saja baik dengan penalty atau 

tanpa penalty. 

b) Untuk kepentingan jangka pendek dan lebih mengutamakan 

keuntungan. Dalam kondisi ekonomi dimana suku bunga 

naik dan pasar uang yang volatile, mereka akan pindah ke 

lembaga keuangan perbankan. 

c) Oleh karenanya banyak penabung di koperasi Syariah juga 

tetap memelihara tabungan di lembaga keuangan lainnya 

seperti perbankan. 40 

2) Kondisi Ekonomi dan Moneter 

Sebagai bagian dari system perekonomian, kondisi 

perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi 

likuiditas lembaga keuangan Syariah. Pada tingkat inflasi tinggi 

yang ditandai dengan tingginya demand, otoritas moneter akan 

mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan memainkan 

                                                           
40 Rifki Ismal , Islamic Banking Characteristic , Economi Condition and Liquidity Risk Problem 
(Indonesian Case : 2001-2007) , http://www.docstoc.com/docs/9464086/islamic-banking-and-
liquidity-risk-problem 
 

http://www.docstoc.com/docs/9464086/islamic-banking-and-liquidity-risk-problem
http://www.docstoc.com/docs/9464086/islamic-banking-and-liquidity-risk-problem
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instrument moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia. Akibatnya bank konvensional juga akan 

menaikkan tingkat suku bunganya sehingga deposan yang memiliki 

mind-set rational akan menarik dananya dari koperasi Syariah dan 

memindahkannya ke bank Konvensional. 

3) Persaingan antar Lembaga Keuangan 

Pada saat bank Syariah memberikan return yang rendah, para 

pemilik dana terutama pemilik dana rasional akan mencari 

alternative lain untuk mengoptimumkan return mereka. Berbagai 

lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga lain bukan 

bank dan pasar uang dan modal merupakan pesaing yang harus di 

perhitungkan di dalam memperebutkan dana masyarakat.  

 

b. Faktor Internal 

1) Manajemen Resiko Likuiditas 

Resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang 

dapat menimbulkan kerugian. Manajemen resiko adalah 

serangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk 

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko 

yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan. Resiko likuiditas 

adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari 

adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya 
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berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka 

panjang. 41 

2) Pengelolaan Likuiditas  

Pengelolaan likuiditas bank dimaksudkan untuk memenuhi 

tujuan dan terbentuknya likuiditas yang sehat. 

3) Perencanaan Likuiditas 

a) Klasifikasikan sumber-sumber dana utama koperasi 

berdasarkan tingkat kecepatan berputarnya. 

b) Kelompokkan jenis aktiva yang likuid maupun yang tidak 

likuid, dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya dari aktiva lancar 

yang dimilikinya. 

c) Bandingkan total aktiva lancar dengan dana yang dianggap 

berubah-ubah. Apabila perbandingan itu hasilnya sama 

dengan satu berarti posisi kebutuhan likuiditas persis sama 

dengan jumlah aktiva lancar yang dimiliki bank saat itu. 

d) Tentukan kebutuhan likuiditas koperasi yang biasanya 

dipengaruhi oleh factor-faktor seperti kebutuhan dana 

operasional, rencana penyaluran pembiayaan dll.  

 

                                                           
41 Peraturan Bank Indonesia No 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank 
Umum 
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4) Strategi pengelolaan Likuiditas 

Untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah likuiditas 

dikaitkan dengan upaya pengembangan koperasi syariah, 

tuntutan deposan, profesionalitas, tingkat profitabilitas dan 

kepatuahan terhadap system syariah harus dilakukan hal sebagai 

berikut : 

a) Menggiatkan pendidikan dan sosialisasi lembaga keuangan 

syariah khususnya menjelaskan tentang aspek-aspek 

ekonomi dan system nilai keislaman kepada masyarakat.  

b) Terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja koperasi 

syariah. 

c) Memperkuat koordinasi, komunikasi dan pengertian dengan 

deposan / investor dan partner bisnis. 

d) Mengidentifikasi berapa banyak deposan rational yang 

dimiliki koperasi.  

e) Membentuk satuan tugas atau tim khusus untuk memonitor, 

mengevaluasi dan mendeteksi kemungkinan terjadinya 

kesulitan likuiditas yang akan menimpa koperasi. 

f) Menyiapkan kas dan cadangan likuiditas untuk kondisi 

tertentu. 



45 
 

g) Mendisain portofolio termasuk instrument yang likuid.42 

 

E. Rasio Keuangan  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu koperasi. 

a. Cash Ratio, perbandingan antara aktiva kas dengan dana pihak ketiga 

kemampuan bank untuk membayar atas penarikan dana pihak ketiga 

dari para penabung dengan alat-alat likuid (aktiva kas). 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐾𝑎𝑠

𝐷𝑎𝑛𝑎 pihak ketiga
 

 

Indikator tingkat kesehatan cash ratio : 

a. Tidak Likuid  < 14% dan > 56% 

b. Kurang Likuid  (14%-20%) dan (46%-56%) 

c. Cukup Likuid  (21%-25%) dan (35%-45%) 

d. Likuid   (26%-34%) 

 

b. Loan to Deposit Ratio / Financing to Deposit Ratio, menunjukkan 

perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang 

diterima 

                                                           
42 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal 159-172 
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Financing Deposit Ratio =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 pembiayaan

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷pK
 

 

Indikator LDR  

a. Tidak Likuid  < 50% 

b. Kurang Likuid  51%-75% 

c. Cukup Likuid  76%-100% 

d. Likuid   > 100% 

 

2. Rentabilitas / Profitabilitas 

Rasio ini bertujuan untuk mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntugnan dari usahanya.  

a. Rentabilitas Ekuitas (Return On Equity) 

Yaitu perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota 

dengan total modal sendiri koperasi. Rasio ini mencerminkan 

kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba neto diukur dengan 

modal sendiri yang dimiliki koperasi. 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝑆𝐻𝑈

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑥 100% 

b. Rentabilitas Aset (Return On Assets) 

Yaitu perbandingan antara sisa hasil usaha (SHU) sebelum zakat 

dan pajak dengan total aktiva. Rasio ini mencerminkan kemampuan 
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bank dalam menghasilkan laba operasi diukur dengan total aktiva 

yang dipergunakan. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑆𝐻𝑈 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑛𝑖𝑠𝑏𝑎ℎ, 𝑧𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 pajak

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

 

Indikator penilaian Rentabilitas Ekuitas dan Rentabilitas Asset 

1) Rendah  < 5% 

2) Kurang  5%-7,4% 

3) Cukup   7,5%-10% 

4) Tinggi   > 10% 

c. Rasio Kemandirian Operasional 

Yaitu pendapatan usaha dibadingkan dengan biaya operasional. 

𝐵𝑂𝑝𝑂 =
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛
𝑥100% 

 

Indicator penilaian  

1) Rendah  < 100% 

2) Kurang  100%-125% 

3) Cukup   126%-150% 

4) Tinggi   > 150%43 

                                                           
43 Burhanuddin, Koperasi Syariah dan pengaturannya di Indonesia, Malang : UIN-Maliki press, 2013, 
hal 332-337 


