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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah 

melakukan pembangunan disegala bidang. Salah satu bidang pembangunan 

yang sangat penting dan mendesak untuk senantiasa dilakukan secara 

berkesinambungan adalah pembangunan perekonomian nasional.  

Pembangunan perekonomian nasional bergerak secara kompetitif dan 

terintegrasi dengan berbagai tantangan yang semakin beragam serta sistem 

keuangan yang semakin maju, maka sangat diperlukan penyesuaian kebijakan 

dibidang perekonomian termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya 

sehingga dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. 

Sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peranan 

penting yang strategis dalam membiayai kegiatan usaha produktif yang pada 

gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan perekonomian 

nasional. Kegiatan perekonomian merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan nasional karena 

perekonomian merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Agar 

dapat merealisasikan hal tersebut, maka sangat diperlukan penyempurnaan 

terhadap sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan 

secara bertahap dan menyeluruh. Salah satu lembaga keuangan yang berperan 

penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ialah lembaga 

keuangan mikro diperdesaan atau disebut juga dengan Badan Usaha Milik 
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Kampung(BUMKampung). Perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini 

semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan 

masyarakat semakin besar. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan 

suatu usaha yang dimiliki oleh suatu desa atau kelurahan yang bergerak dalam 

bidang peminjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk pemberian 

kredit.
1
 

Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak 

(pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (pengutang) 

dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada 

tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.
2
 

Pada dasarnya pemberian kredit yang diberikan oleh kreditur, 

diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar 

kembali dengan syarat melalui perjanjian hutang piutang diantara kreditur 

dengan debitur.
3
 

Pemberian kredit kepada masyarakat melalui perbankan mempunyai 

peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan, menyelaraskan dan 

mengembangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan tersebut. Sumber 

dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, 

                                                           
1
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sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian 

melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, 

pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi 

syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan 

yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan 

tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang 

meliputi pinjaman pokok dan bunga. Dalam hal ini, strategi sangat diperlukan 

agar penyaluran dana dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan 

oleh lembaga. Menurut Andrews, strategi adalah pola sasaran, tujuan, dan 

kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang 

dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh 

perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan, atau yang 

seharusnya dijalankan oleh perusahaan.
4
 

BUMKampung dalam melakukan pemberikan kredit haruslah 

menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan 

memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak 

tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, 

sehingga akan menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat 

terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur atau pemanfaat yang tidak mau 

membayar tagihannya. 
5
 

 

 

                                                           
4
http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf diakses pada Tanggal 15 Maret 2017 

pukul 20:23 
5
Murni Algumeri, 2013. Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Mitra 

Bersama Desa Bengkolan Salak (skripsi tidak diterbitkan), hal. 1 

http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf


4 

 

                                   

                                    

                                    

                               

                            

                              

                             

                           

                             

                             

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, 
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai 
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan 
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu 
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
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Pembiayaan dalam sistem Ekonomi syariah dilakukan dengan prinsip 

Mudharabah, Musyarakah, dan pinjaman dalam Al-Qardh. 

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) merupakan program 

yang diprakarsai oleh departemen dalam negeri dimaksudkan untuk 

membentuk lembaga keuangan mikro diperdesaan (perkreditan) dalam 

mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin atau usaha kecil 

yang bertujuan untuk mengembangkan usaha Ekonomi produktif dengan 

memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia. Tujuan lembaga 

BUMKampung yaitu untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat 

kampung serta meningkatkan kreatifitas berwirausaha dan mendorong 

tumbuhnya usaha sektor informal. 
7
 

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa dalam pemberian kredit 

BUMKampung harus menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam 

memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut 

berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang 

dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit bermasalah.  

Usaha yang dilakukan BUMKampung sampai saat ini masih dalam 

bentuk simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat untuk memperkuat 

modal usaha sesuai dengan kegunaannya.  

Seperti yang terdapat dalam surat perjanjian pemberian kredit  

disebutkan bahwa jika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran maka 

akan dikenakan denda sebesar Rp 500,./hari/1 juta. Jika nasabah atau 

peminjam tidak mampu melunasi dana pinjaman hingga batas waktu yang 
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telah ditentukan maka barang jaminanannya akan disita/dilelang untuk 

melunasi semua dana pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. 

Seperti  fakta dilapangan yang saya dapatkan, bahwa strategi 

pemberian kredit yang dilakukan oleh BUMKampung  sudah benar namun 

tetap saja  dana yang disalurkan kepada nasabah masih digunakan untuk 

keperluan konsumtif. Mengenai dana yang disetujui oleh BUMKampung 

memang tidak semua bisa dipenuhi sesuai dengan surat permohonan yang 

diajukan oleh nasabah, hal ini dikarenakan dari pihak BUMKampung sudah 

melakukan penilaian terhadap calon nasabah dan sehingga penetapan 

pemberian keputusan pinjaman kepada nasabah pun sudah diputuskan. Hal ini 

berguna agar koordinasi BUMKampung dalam pelayanan sosial bagi 

masyarakat kampung dapat berjalan secara optimal dan dana yang disalurkan 

bisa digunakan sesuai dengan perjanjian awal. 

Tabel I.I:  Jumlah pinjaman  dan jenis usaha 

 

No. Tahun Jumlah dana 
Jumlah 

nasabah 
perkebunan pertanian ternak 

Industri 

kecil 

1 2014 390.000.000 41 11 24 2 4 

2 2015 1.752.000.000 59 33 18 3 5 

3 2016 463.500.00 49 29 16 - 4 

Sumber : BUMKampung  di  Kampung Perincit. 

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa pinjaman yang dilakukan oleh nasabah 

(pemanfaat dana) mengalami naik turun dari tahun ke tahun, dengan berbagai 

macam usaha yang akan dijalankan. Namun dari sekian banyak nasabah yang 

meminjam hanya beberapa orang saja yang usahanya itu berhasil. Sehingga 

dari pihak BUMKampung perlu mengatur strategi supaya kredit yang 

disalurkan tepat sasaran. 
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Tabel I.2 Jenis usaha  

Nama nasabah  Jenis usaha Ada Tidak ada 

Maikalsum Perkebunan Ada - 

Hermanto Perkebunan Ada - 

Salimah Ternak - Tidak ada 

Mursali Perkebunan Ada - 

Sufriyanto Pertanian Ada - 

Awaludin Pertanian Ada - 

Rusmah Dagang Ada - 

Misliana Pertanian  Tidak ada 

Tumiem Perkebunan Ada - 

Nurisya A Dagang - Tidak ada 

Dewi Wati Perkebunan Ada - 

Sindi Ardayana Perkebunan - Tidak ada 

Khalid Perkebunan Ada - 

Misnar Pertanian - Tidak ada 

Abdul Rasid Pertanian - Tidak ada 

Pariono Pertanian Ada - 

Jumaiden Dagang Ada - 

Trifandi Peternakan - Tidak ada 

Syahroni Perkebunan - Tidak ada 

Jefri Dangang Ada - 

Zainun Perkebunan - Tidak ada 

Rustam Perkebunan Ada - 

Susi hermawati Perkebunan  Tidak ada 

Herman Pertanian Ada - 

Leli suraini Dagang - Tidak ada 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari banyaknya nasabah 

yang meminjam  dana untuk membuka usaha, hanya sebagian saja dari 

nasabah yang menjalankannya sesuai dengan perjanjian pada surat 

permohonan pengajuan proposal, dan sebagian yang lainnya masih 

dipertanyakan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur mengapa kredit masih belum 
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tepat sasaran seperti perjanjian awal pengajuan proposal. Karena itulah saya 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada lembaga tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Strategi 

Pemberian Kredit dalam Mengatasi  Kredit Bermasalah pada Badan 

Usaha Milik Kampung (BUMKampung) di Kampung Perincit 

Kecamatan Pusako Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Islam.” 

 

B. Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya 

kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penelitian ini peneliti 

membatasi masalah yang diteliti adalah strategi pemberian kredit dalam 

mengatasi kredit bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung 

(BUMKampung) di Kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak 

ditinjau menurut Ekonomi Islam. 

 

C. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah di atas, masalah dalam kajian ini 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi pemberian kredit dalam mengatasi kredit bermasalah 

pada BUMKampung di Kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten 

Siak? 
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2. Apa saja faktor pendukung dan  penghambat penerapan pemberian kredit 

dalam mengatasi kredit bermasalah pada BUMKampung di kampung 

Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak? 

3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap BUMKampung dalam 

mengatasi kredit bermasalah di Kampung Perincit Kecamatan Pusako 

Kabupaten Siak? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi pemberian kredit dalam mengatasi kredit 

bermasalah pada BUMKampung di Kampung Perincit Kecamatan 

Pusako Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan  penghambat dalam 

penerapan strategi pemberian dalam mengatasi kredit bermasalah pada 

BUMKampung di kampung Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten 

Siak. 

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap 

BUMKampung dalam mengatasi kredit bermasalah di Kampung 

Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan 

perkuliahan pada program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Sebagai bahan masukan bagi peneliti di dalam menambah ilmu 

pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BUMKampung  Kampung Perincit 

Kecamatan Pusako Kabupaten Siak. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena masalah yang terdapat pada BUMKampung di Kampung Perincit 

tergolong unik dan berbeda dengan masalah yang ada di BUMKampung 

lainnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan 

BUMKampung di Kampung Perincit. Sedangkan yang menjadi objek dari 

penelitian ini adalah strategi pemberian kredit dalam mengatasi kredit 

bermasalah pada BUMKampung ditinjau menurut Ekonomi Islam. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
8
Adapun 

yang menjadi populasi adalah seluruh pengurus BUMKampung yang 

berjumlah 6 orang. 

                                                           
8
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b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
9
 Dikarenakan populasi ini tidak besar maka seluruh populasi 

dijadikan sampel sehingga metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah total sampling. Jadi sampel dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengurus BUMKampung yang berjumlah 6 orang. 

4. Sumber Data  

a. Data  Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti di tempat penelitian.
10

Dalam penelitian ini data primer 

bersumber dari BUMKampung di Kampung Perincit Kecamatan 

Pusako Kabupaten Siak. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya dalam 

bentuk publikasi.
11

 Data semacam ini sudah dikumpulkan oleh pihak 

lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang 

sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.
12

 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian. 
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b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. 

c. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data secara tertulis dengan 

mempelajari dokumen-dokumen yang ada di lokasi.
13

 

6. Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan menggambarkan atau 

menguraikan informasi yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori 

pembahasan dan konsep yang mendukung pembahasan serta konsep yang 

relevan, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

7. Metode Penulisan 

Metode penulisan dalam penelitian ini adalah: 

a. Induktif, yaitu dengan menggunakan fakta yang bersifat khusus dan 

dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum. 

b. Deduktif, yaitu penulisan mengemukakan fakta yang bersifat umum, 

kemudian diambil kesimpulan secara khusus. 

c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian 

dianalisa dan disusun sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini.
14
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F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari Lima BAB, diuraikan beberapa Sub BAB 

yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling 

berkaitan satu sama lainnya: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai: latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis memaparkan: letak kondisi geografis dan 

demografis, agama dan pendidikan, sosial ekonomi dan adat 

istiadat, sejarah BUMKampung, struktur organisasi visi dan misi. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian dari segi teori berkenaan 

tentang: pengertian lembaga keuangan bank, pengertian 

BUMKampung, tujuan dan kegiatan BUMKampung, prinsip 

pengelolaan kegiatan BUMKampung, pengertian strategi, 

pengertian kredit, tujuan  kredit, fungsi kredit, unsur kredit, 

pengertian kredit bermasalah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

kredit bermasalah, tahapan penanganan kredit bermasalah, 

pembiayaan dalam Ekonomi Islam. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian meliputi: bagaimana strategi BUMKampung dalam 

mengatasi kredit bermasalah, apa saja faktor pendukung dan  

penghambat dalam penerapan strategi pemberian kredit  dalam 

mengatasi kredit bermasalah serta bagaimana tinjauan Ekonomi 

Islam  terhadap BUMKampung dalam menerapkan pemberian 

kredit 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan, dan 

kemudian penulis memberikan saran-saran terhadap permasalahan 

yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


