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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengelolaan 

 Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama 

dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 

usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 

mencapai tujuan. 

 Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan 

bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian 

kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam 

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan 

secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok 

yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Sesuai dengan amanat pasal 

23 C Undang-undang 1945, Undang-undang tentang keungan negara perlu 

menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 

tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama 

dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas-asas tahunan, asas 

universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai 

pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam 

pengelolaan keuangan negara, antara lain : 
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a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil; 

b. Profesionalitas; 

c. Proporsionalitas 

d. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; 

e. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. (Atep 

Adya Barata : 2004) 

 Pada prinsipnya pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus diekolola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud adalah mencakup 

keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan 

pertanggung jawaban. (Tjahjanulin Domai, 2010:97) 

 APBN/APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa 

anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada 

tahun yang bersangkutan. Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara 

menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 

yang bersangkutan. Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara 

menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Alokasi mengandung arti 

bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efiesiensi dan efektivitas 
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perekonomian. Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara 

harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Stabilisasi mengandung arti 

bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan 

keseimbangan fundamental perekonomian.  

 Presiden selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ini meliputi kewenangan yang bersifat 

umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Sehubungan dengan pengelolaan 

keungan didaerah, presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk 

mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. (Tjahjanulin Domai : 2010) 

2.2 Keuangan Daerah 

 Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 

optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada 

undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan 

pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.semua sumber keuangan 

yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah 

menjadi sumber keuangan daerah.  

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
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sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 

dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat 

dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. 

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan didaerah, presiden 

menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada 

gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola 

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut diatas : 

1. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku 

pejabat pengelola APBD; 

2. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat 

pengguna anggaran/barang daerah. (Tjahjanulin Domai, 2010:102) 

 Para  pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara 

lebih rincinya meliputi : 
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1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah  

2. Sekretariat daerah selaku kuasa pemegang kekuasaan  pengelolaan keuangan 

daerah sekaligus merupakan  koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

3. Kepala badan pengelola keuangan daerah (biro/bagian keuangan) selaku 

Pejabat Pengelola Keuangan Daearah (PPKD) sekaligus merupakan 

Bendahara Umum Daerah (BUD) 

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna 

barang 

5. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang 

6. Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) 

7. Bendahara penerimaan/pengeluaran SKPD 

8. Bendahara penerimaan/pengeluaran pembantu 

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). (Mahmudi.2009 : 7) 

2.3 Keuangan desa 

 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak 

tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Permendagri No.113 

tahun 2014)    
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 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan 

APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan 

desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah 

daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. 

(Hanif Nurcholis. 2011 : 81) 

 Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan 

artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara 

legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. 

Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang 

benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah. (Hanif 

Nurcholis. 2011 : 82) 

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang 

harus dikelola berdasar pada hukum atau peraturan yang berlaku, khususnya: 

a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  

b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa  
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c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN 

d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain: 

a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa. 

c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.  

2.4 Otonomi Desa 

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat 

rakyat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara bangsa 

ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya 

telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa 

merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya 

sendiri sertarelatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat 

keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang 

paling konkret. 

 Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan 

dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten. 

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam 

pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan 

dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber 

penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) 
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meliputi; hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan 

pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah 

kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian 

dari dana perimbangan dari keuangan pusat dan daerah. 

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam 

Anggaran dan Pendapatan Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh 

kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam peraturan desa. 

(widjaja : 2005. hlm 4) 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa . Hak dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

Keuangan Desa. ( UU no.6 tahun 2014 pasal (71) ) 

2.5 Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan 

dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu 

mandiri (winarni, Tri, 1998:76). 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses 

pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. 

(Sulistiyani, 2004: 77) 
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Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari 

tjuan proses, dan cara-cara pemberdayaan. (Edi, 2006-58-59) 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi 

cukup kuat untyuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan 

mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga 

yang mempengaruhi kehidupan.  

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 

kekuasaan melalui perubahan struktur  sosial. 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi yang 

berkembang pesat diarahkan agar kehidupan mampu menguasai 

(berkuasa). 

Pemberdayaan adalah mengembangkan potensi ekonomi rakyat, hakekat, 

dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya sehingga tatanan nilai budaya 

setempat. (Sedarmayanti dalam Ummiatun, 2005:22) 

2.6 Usaha Ekonomi Simpan Pinjam 

 Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan 

proses pemberdayaan. Program pemberdayaan desa melalui sektor usaha 

Ekonomi Simpan Pinjam merupakan salah satu bentuk program penanggulan 

kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana 

usaha desa menuju kemandirian desa. Dana usaha Desa adalah sejumlah dana 

yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya didapatkan dan dimanfaatkan 
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oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui lembaga usaha 

ekonomi simpan pinjam, program pemberdayaan desa sektor usaha ekonomi 

simpan pinjam program pemberdayaan desa sektor usaha ekonomi simpan pinjam 

merupakan lembaga pedesaan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang 

usaha ekonomi simpan pinjam produktif didesa yang bersangkutan yang berfungsi 

sebagai lembaga menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan 

penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut (PERGUB Riau No.78 Tahun 

2009; kebijakan umum. 

2.7 Badan Usaha Milik Desa 

 Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa 

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.  

 Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP 

No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan 

transmigrasi No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, 

dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. 

Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa 

adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU Desa terdapat empat pasal 

yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yaitu: 
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1. Pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan 

BUMDes. 

2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes 

3. Pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes 

4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat 

bagi masyarakat desa. 

Dari UU Desa tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini 

diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi Desa 

khususnya dalam mengelola keuangan Desa yang ada di wilayahnya. 

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDes 

semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 

4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam 

Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 

4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian 

BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, 

jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertangggung 

jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja 

membawa angin segar bagi Desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes 

namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam 

BUMDes. 
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2.7.1 Tujuan Pendirian BUMDes 

Sebagaimana tercantum dalam Permendesa PDT dan transmigrasi 

No.4/2015, pendirian BUMDes bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan perekonomian Desa; 

2) Memgoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 

3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa; 

4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak 

ketiga; 

5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga; 

6) Membuka lapangan kerja; 

7) Meningkat kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 

8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa. 

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan 

perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang menggunakan prinsip 

koperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh 

karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut 

dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. 

2.7.2 Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa No.4 tahun 2015 pasal 2 dijelaskan  

prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan 

dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta 
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moda), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat, terdapat 6 prinsip dalam 

mengelola BUMDes yaitu :  

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan 

hidupnya.  

2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia 

secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang 

dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 

3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah 

dan terbuka. 

5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis maupun administratif. 

6. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUMDes. 

2.8 Pandangan syariat agama islam tentang  pemberdayaan dan simpan 

pinjam 

 Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan 

kemiskinan sebagai objek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan 

mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang 

tidak mampu menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. 
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 Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakatnya hidup lebih baik 

kedepannya dalam hal ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat 

dari indikator pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan dan sebagainya yang 

berpengeruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

 Dalam islam ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan 

pemberdayaan menuju keadilan sosial. Yaitu: 

 Pertama, adalah pemahaman kembali konsep islam yang mengarah pada 

perkembangan sosial kemasyarakatan, konsep agama yang dipahami umat islam 

saat ini sangat individual, statis, tidak menampilkan jiwa dan ruh islam itu sendiri. 

 Kedua, pemberdayaan adalah konsep transformasi sosial budaya oleh 

karenanya, yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka 

mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi islam. Perbedaan 

taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “pengingat”  bagi kelompok 

manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok yang 

kurang mampu. Pemahaman seperti inilah yang harus diutamakan dikalangan 

umat islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus dipupuk sejak awal. 

Ini sejalan dengan firman allah dalam surat Al-Hashr ayat 7 , yang artinya yaitu :  

 “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya 

saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan 
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apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 

 Manusia hidup erat  hubungannya dengan muamalah dengan individu yang 

lain. Masing-masing berusaha dengan berbagai upaya, untuk mencipatakan suatu 

kondisi yang memudahkan keberlangsungan hidupnya. Tentunya didalamnya 

tidak lepas dari hubungan timbal balik, tolong menolong diantara sesama, lebih 

terkhusus lagi dalam hal pinjam meminjam barang. Sehingga manusia sangat 

mudah mendapatkan barang yang ia inginkan dan tidak harus membelinya. 

Sehingga manusia sangat mudah mendapatkan barang yang ia inginkan dan tidak 

harus membelinya. Karena islam telah mengajarkan umat manusia untuk berbuat 

baik dan tolong menolong. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 : 

َوتََعا َونُْوا َعلَي اْلبِرَّ َوالتَّْقَوى...   

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menerjakan) kebajikan dan takwa . 

(Al-Maidah ayat 2)  

 Selain itu Firman Allah juga tentang hutang yaitu sebagai berikut:  

 َوإِْن َكا َن ُذو ُعْسَر ٍة فَنَِظَرةٌ إِلَي ا َمْيَسَرٍة َوأَن تََصدَّ قُواْ َخْيٌر لَُّكم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang ) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 

 Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi bersabda : “barang siapa yang 

mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya 

(mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya . Dan barang siapa 
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mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan 

membinasakannya”. (HR. Bukhari) 

 Sejumlah fakta ditemukan kebiasaan masyarakat dalam mencicil (utang) 

yang sangat tinggi tidak diikuti dengan kesadaran mereka untuk membayarnya 

kembali. Orang yang berhutang wajib untuk mengembalikan pinjaman bila telah 

jatuh tempo pelunasan. Dan bagi yang mampu melunasi, haram hukumnya 

menunda-nunda pembayaran. (Agus rizal, 2013.hlm. 99-100) 

 Berdasarkan penjelasan tersebut jika kita tidak mau dibinasakan oleh 

Allah, sebagai seorang mukmin jika kita ingin berhutang maka janganlah sekali-

kali berusaha untuk tidak melunasinya, selagi kita mampu maka kita harus 

membayar utang tersebut. Allah akan bersama (memberi pertolongan kepada) 

orang yang berhutang.  

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Rahayu Asri tahun 2017 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang berjudul Analisis Prosedur Administrasi Simpan Pinjam 

pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. Dalam penelitian Herlina Rahayu Asri terdapat 

permasalahan yang sama dengan penelitian ini yaitu permasalahan yang pertama, 

masih banyaknya jumlah pinjaman yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan 

pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi daftar 

tunggu dan juga permasalahan adanya penyalahgunaan pinjaman dari para 
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pemanfaat usaha simpan pinjam BUMDes, Permasalahan yang selanjutnya 

sulitnya pemohon untuk melengkapi persyaratan pinjaman pada BUMDes. 

 Tujuan dari penelitian Herlina Rahayu Asri yaitu untuk mengetahui 

bagaimana prosedur administrasi simpan pinjam pada BUMDes di desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan dalam penelitian 

saya bertujuan untuk mengetahui pengelolaan usaha simpan pinjam pada 

BUMDes Dian Koto desa Bandur Picak Kecamtan Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar. 

 Kesimpulan dari penelitian Herlina Rahayu Asri yaitu ketentuan dan 

prosedur peminjaman didapat rata-rata tanggapan responden yang menyatakan 

cukup sesuai sebanyak 239 orang atau 43,8% responden  dan menyatakan sesuai 

187 orang atau 34,2%, responden selanjutnya yang menyatakan responden dan 

yang menyatakan kurang sesuai 30 orang atau 5,5% responden , sedangkan yang 

menyatakan tidak sesuai 90 orang atau 16,5 % respon. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Hamim Munjahidi tahun 2013 

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasyim Riau Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial yang berjudul Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan 

Usaha Milik Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. Dalam 

penelitian Hamim Munjahidi terdapat permasalahan yang sama dengan penelitian 

ini yaitu permasalahan tentang masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak 

tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman sehingga menyebabkan 

keterlambatan penyaluran dana bagi daftar tunggu, adanya penyalahgunaan 

pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya melainkan untuk hal lain, 
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sehingga tidak dapat membayar angsuran, sulitnya pemohon untuk melengkapi 

persyaratan pinjaman, seperti adanya anggunan dan permohonan proposal. 

 Tujuan dari penelitian Hamim Munjahidi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di 

Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh. Sedangkan dalam penelitian saya bertujuan 

untuk mengetahui pengelolaan usaha simpan pinjam pada BUMDes Dian Koto 

desa Bandur Picak Kecamtan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

 Kesimpulan dari penelitian Hamim Munjahidi ini bahwa Implementasi 

Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Rempak Kecamatan 

Sabak Auh Kabupaten Siak setelah direkapitulasih secara keseluruhan berada 

pada kategori “cukup baik” 32,24%. Implementasi Usaha Simpan Pinjam sudah 

berjalan dengan cukup baik karena menjalankan usaha simpan pinjam berdasarkan 

pada ketentuan AD/ART BUMDes, tetapi ada beberapa catatan yang harus 

diperhatikan diantaranya : adanya agunan yang memberatkan masyarakat 

terutama pada masyarakat miskin yg tidak memiliki harta yang akan dijadikan 

agunan, suku bunga yang ditetapkan oleh BUMDes terlalu memberatkan bagi 

masyarakat/pemanfaat karena tujuan dari pemberian dana usaha simpan adalah 

membantu masyarakat dalam mendapatkan modal akan tetapi suku bunga yang 

diterapkan memberatkan masyarakat maka tujuan dari BUMDes itu sendiri tidak 

tercapai. 

 Penelitian yang  dilakukan oleh Hany Windarnovi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan 

Manajemen yang berjudul Analisis Penyauran Kredit Usaha Kecil pada 
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Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur, Desa Kota Baru, Kecamatan 

Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dalam Penelitian Hany 

Windarnovi terjadi permasalahan yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

proses penyaluran kredit usaha kecil pada Badan Usaha Milik Desa Sumber 

Makmur.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi proses penyaluran kredit usaha kecil pada Badan Usaha 

Milik Desa Sumber Makmur. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan perbedaan dengan 

penelitian ini, pada penilitian Hany Windarnovi meneliti tentang penyaluran 

kredit usaha kecil pada Badan Usaha Milik Desa Sumber Makmur Desa Kota 

Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rohul. Pada Penelitian Hany 

Windarnovi Usaha pada BUMDes terdapat berbagai macam usaha yaitu usaha 

perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri kecil dan 

jasa, dan pada penilitian saya meneliti tentang pengelolaan Usaha Simpan Pinjam 

Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamtan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar, pada penelitian saya hanya masih terdapat satu 

usaha yang dikelolah oleh BUMDes Dian Koto. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin tahun 2015 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara berjudul Peran Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (studi di dua  

Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Badan Usaha 
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Milik Desa Berkah Mandiri Dan Dan Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha). 

Dalam penelitian Muhammad Arifin terdapat permasalahan kurangnya sumber 

daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengembangan bidang usaha 

badan usaha milik desa didua desa yaitu desa lubuk kerapat, desa sei sitolang, 

masih banyaknya jumlah peminjam yang tidak tepat waktu dalam mengembalikan 

pinjaman sehingga menyebabkan keterlambatan penyaluran dana bagi daftar 

tunggu, adanya penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat bukan untuk usahanya 

melainkan untuk hal lain sehingga tidak dapat membayar angsuran. Tujuan dari 

penelitian Muhammad Arifin untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di dua BUMDes di Kabupaten Rokan 

Hulu dan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah 

kabupaten Rokan Hulu BUMDes dalam pemberdayaan sebagai kekuatan ekonomi 

desa. 

Persamaan dengan penelitian saya adalah pada penelitian Muhammad Arifin 

juga terdapat permasalahan penunggakan pembayaran yang mengakibatkan 

keterlambatan penyaluran dana bagi daftar tunggu dan juga permasalahan yang 

sama yaitu penyalahgunaan pinjaman dari pemanfaat yang bukan untuk usahanya 

melainkan untuk hal yang lain. Perbedaan penelitian Muhammad Arifin meneliti 

tentang peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat 

di dua Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu dalam simpan pinjam 

dan implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam 

Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan sebagai kekuatan ekonomi desa, 

sedangkan pada penelitian saya yaitu meneliti tentang Pengelolaan Usaha Simpan 
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Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Desa Bandur Picak Kecamatan 

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

 Kesimpulan dari penelitian Muhammad Arifin adalah pemerintah Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu lembaga usaha desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. 

Berdasarka fakta dilapangan bahwa peran BUMDes dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan 

mensejahterakan msyarakat desa, dimana pemerintah daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Membentuk Peraturan BUMDes yang diamanahkan dalam peraturan darah 

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

Dari temuan hasil bahwa pelaksanaan simpanan wajib BUMDes Berkah Mandiri 

dan BUMDes Bina Usaha sudah diimolementasikan sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam anggaran dasar BUMDes pada pasal 10 ayat 4. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati tahun 2016 Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang 

berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Penelitian Yeni 

Fajarwati permasalahannya yaitu kurangnya pembinaan dan bimbingan dari 

pemerintah daerah juga dukungan berupa bantuan dana financial maupun non 

financial, dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam 

pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian Yeni Fajarwati untuk 

mengetahui bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa 

Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang. Persamaan dengan 
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penelitian saya yaitu sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes). Perbedaan, pada penelitian Yeni Fajarwati meneliti Implementasi 

Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan 

Kabupaten Tangerang dan penelitian saya yaitu tentang Pengelolaan Usaha 

Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Dian Koto Desa Bandur Picak 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

 Hasil penelitian Yeni Fajarwati menunjukkan bahwa implementasi 

program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan berjalannya program Badan Usaha 

Milik Desa secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program 

belum terkelola dengan baik sehingga program Badan Usaha Milik Desa belum 

sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti 

kurangnya sumber daya manusia dan  finansial serta lemahnya sosialisasi dan 

minimnya koordinasi. 

2.10 Defenisi Konsep 

 Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat 

perhatian Ilmu Masri Singarimbun (Dalam Munjahidi 2013:34). Melalui konsep, 

penelitian diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirinnya dengan 

menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama 

dengan lainnya. 

1. Pengelolaan Usaha merupakan Suatu kegiatan yang dilakukan, baik itu yang 

dilakukan oleh perusahaan/individu dalam suatu bisnis pendirian usaha. 
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2. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggarakaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. 

3. Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai 

dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa.  

4. Simpan Pinjam merupakan Kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan 

menyalurkan dana melalui koperasi kepada para anggota dalam bentuk 

barang atau jasa (uang). 

5. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh 

masyarakat dan pemerintah desa. 

2.11 Konsep Operasional 

 Konsep Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan mengukurnya maka akan bisa 

mengetahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.  

 Dalam pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes Dian Koto di 

Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu yang menjadi indikatornya 

yaitu : 
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Tabel I.11.1 Indikataor Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam pada BUMDes 

Dian Koto di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Variabel Indikataor Sub Indikator 

Pengelolaan 

Usaha Simpan 

Pinjam pada 

Badan Usaha 

Milik Desa 

1. Kooperatif 

 

 

 

 

 

 

2. Partisipatif 

 

 

 

 

 

 

3. Emansipatif 

 

 

 

 

 

 

 

4. Transparan 

 

 

 

 

 

 

 

5. Akuntabel 

 

 

 

 

 

6. Sustainabel 

a) Pemerintah Desa dengan 

BUMDes. 

b) BUMDes dengan 

masyarakat. 

c) Masyarakat dengan 

pemerintah desa 

 

a) Keikutsertaan masyarakat 

dalam simpan pinjam. 

b) Partisipasi dalam 

menyukseskan BUMDes. 

c) Partisipasi dalam 

memanfaatkan BUMDes. 

 

a) Perlakuan yang sama 

terhadap anggota. 

b) Memberikan kesempatan 

yang sama terhadap 

anggota. 

c) Menciptakan suasana 

damai terhadap anggota. 

 

a) Pelaksanaa mengikuti 

aturan. 

b) Transparansi dalam 

pelaksanaan BUMDes. 

c) Keterbukaan  informasi 

kepada masyarakat 

tentang BUMDes 

 

a) Bertanggung jawab atas 

dana. 

b) Bertanggungjawab dalam 

pelaksanaan. 

c) Kejelasan laporan 

 

a) Kesesuaian dengan 

program BUMDes. 

b) Keberlanjutan 

pelaksanaan program 

BUMDes 

Sumber : Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 
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2.12 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan yang 

menggambarkan kejelasan penelitian secara keseluruhan. Untuk lebih jelas nya 

akan disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan  

Badan Usaha Milik Desa Dian koto 

Peraturan Menteri Desa 

No.04 Tahun 2015 

Tentang Pendirian 

BUMDes 

Keberhasilan Pengelolaan 

Usaha Simpan Pinjam 

Prinsip pengelolaan BUMDes : 

1. Kooperatif 

2. Partisipatif 

3. Emansipatif 

4. Transparan 

5. Akuntabel 

6. Sustainabel 


