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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah diatas permukaan bumi 

ini yang bisa hidup bersama antara manusia satu dengan yang lain. Allah 

berikan kelebihan dan kekurangan agar manusia saling tolong menolong, tukar 

menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-

masing dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok 

tanam atau urusan lainnya, baik dalam kepentingan sendiri maupun 

kemaslahatan umat.
1
 

Tolong-menolong dalam ajaran Islam suatu perbuatan yang mulia 

bahkan sangat dianjurkan terutama sekali tolong-menolong dalam hal 

kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 2 

yaitu : 

                        

       

 
Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan ketaqwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatandosa 

dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”  (QS. Al-Ma’idah : 2). 
2
 

 

Berdasarkan firman Allah diatas dan realita zaman sekarang ini, peran 

manusia dalam tolong-menolong sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang 

                                                             
1
Sulaiman Rasyid,Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2002), h. 17. 

2
Depertemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2009), h.  106. 



 2 

ekonomi, karena sejak jatuhnya perekonomian bangsa kita akibat krisis 

ekonomi. Selain itu jumlah penduduk Indonesia setiap tahun semakin 

bertambah peluang kerja sedikit dan masyarakat banyak yang tinggal di 

perdesaan diidentikkan dengan kata kemiskinan dan pengangguran. Pada 

umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidak 

berdayaan dalam menghadapi berbagai  perkembangan dan perubahan yang 

terjadi. Ketidak berdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, 

di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses 

masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan 

masyarakat, termasuk informasi.
3
 

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara 

terperinci. Tujuan ini meliputi tujuan yang bersifat pribadi ( individu) dan 

sosial (masyarakat). Tujuan pribadi yang dibolehkan antara lain pemenuhan 

kebutuhan pribadi dan keluarga. Menabung untuk jaminan hari tua dan 

keinginan untuk meninggalkan warisan bagi keturunan amat dianjurkan, 

sebagai tujuan usaha produktif yang dibenarkan. Memenuhi kebutuhan dasar 

(basis needs) pada dasarnya menjadi kewajiban setiap orang.
4
 

Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan padanan istilah 

ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. 

Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang 

menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang perorangan, perekonomian 

yang diselenggarakan oleh rakyat, berarti perekonomian nasional berakar pada 
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potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda 

perekonomian mereka sendiri. Adapun bentuk perekonomian yang dilakukan 

langsung oleh rakyat atau kemandirian perekonomian adalah dengan 

membuka usaha-usaha rakyat atau disebut juga dengan Usaha Mikro Kecil 

Menengah( UMKM)
5
 

Mengamalkan ekonomi yang sesuai dengan azas Islam jelas 

mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, terdapat dua 

keuntungan yang didapat oleh seorang muslim dalam mengamalkan ajaran 

Islam, yang pertama ialah keuntungan ukhrawi yang mana kita terbebas dari 

unsur-unsur seperti, gharar dan riba yang dilarang oleh Agama, selain itu 

seorang muslim yang mengamalkan ekonomi Islam mendapatkan keuntungan 

duniawi yang didapat dari bagi hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan 

ketentuan Agama.
6
 

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 

lapangan kerja, serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha kecil 

akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, 

pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan 

pembangunan ekonomi.
7
 

Ada tiga unsur penting dari pembangunan ekonomi, yaitu sebagai 

berikut: 

                                                             
5Sumodiningrat, Gunawan, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, ( 
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1. Pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan terus 

menerus. 

2. Pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan pendapatan 

perkapita GNP perkapita masyarakat. Upaya untuk menaikkan 

pendapatan perkapita tersebut harus berlangsung dalam jangka 

waktu yang panjang.
8
 

Pembangunan ekonomi di indonesia tidak lepas dari peranan sektor 

industri. Peranan sektor industri sangat mempengaruhi ke seimbangan 

pertumbuhan ekonomi di indonesia.
9
 Hal ini akan memberikan kemajuan 

yang sangat penting bagi kegiatan pembangunan ekonomi pedesaan.
10

 

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam 

bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan 

memperoleh keuntungan atau laba. Dampak lingkungan yang akan muncul 

sehubungan dengan adanya pendirian setiap usaha, yaitu adanya perubahan 

pola tingkah laku masyarakat disekitar tempat usaha, dan tidak jarang 

perubahan itu akan membawa dampak negatif, terutama bagi mereka yang 

kurang senang dengan adanya usaha tersebut, walaupun ada juga sebagian 

masyarakat yang mendapat keuntungan dari adanya pembukaan usaha 

tersebut,jadi kita harus melihat seberapa besar dampak perubahan sosial ini 

dengan cara membandingkan antara besarnya perubahan yang menuju kearah 

                                                             
8 Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi 
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(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), Cet-ke 1, h. 103 
10Ronal Lapchan, Pengusaha Kecil Menengah di Asia Tenggara, ( Jakarta: LP3ES Anggota 

IKPI, 1991), Cet ke-1, h. 142 
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negatif dibandingkan dengan perubahan yang menuju arah positif sehingga 

dengan cara itu akan dapat diukur apakah dampak sosial yang terjadi masih 

dapat ditolelir atau mungkin terpaksa kegiatan akan dihentikan jika tidak dapat 

diatasi lagi. 

Kegiatan usaha juga tidak saja akan berdampak negatif, tetapi juga 

akan membawa dampak ekonomi atau akan mendatangkan kontribusi positif 

kearah pertumbuhan ekonomi, guna untuk membuktikan dan menghitung 

seberapa besar kontribusi usaha  ini pada pertumbuhan ekonomi, perlu bagi 

kita untuk mencari  dampak ekonomi dari pendirian usaha yang akan 

didirikan, penilayan kelayakan usaha dari aspek ekonomi ini dapat dijadikan 

dasar pertimbangan untuk menerima gagasan pendiri usaha ini.
11

 

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling 

menguntungkan atau memberikan manfaat, sedangkan perusahaan bisnis suatu 

organisasi  yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa atau uang untuk 

menghasilkan keuntungan. Memahami ekonomi merupakan dasar untuk 

memahami bisnis, ekonomi merupakan studi tentang bagaimana suatu 

masyarakat memilih untuk menggunakan sumber-sumber daya yang langka 

untuk menghasilkan memproduksi barang-barang dan jasa dan 

mendistribusikan barang-barang dan jasa tersebut kepada masyarakat untuk 

dikonsumsi, dari pengertian  ekonomi tersebut ada beberapa kunci untuk 

memahami ekonomi: 
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1. Sumber daya suatu bangsa terdiri dari tiga kelompok, yaitu sumber daya 

alam, kapital, dan tenaga kerja. 

a. Sumber daya alam disediakan oleh alam dalam jumlah yang terbatas 

yang meliputi minyak mentah, gas alam, kayu, mineral dan air. 

b. Sumber daya modal merupakan produk yang diproduksi untuk tujuan 

membuat berbagai barang-barang dan jasa. 

c. Suber daya manusia (tenaga kerja) menunjukkan kemampuan manusia 

dari suatu bangsa  agar sumber daya manusia bernilai setiap individu 

harus dilatih untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan 

keterampilan maupun semi keterampilan (semiskilled). 

2. Barang-barang dan jasa  sumber daya yang digunakan untuk  memenuhi 

kebutuhan dan keinginan manusia. 

3. Alokasi sumber dayasemua negara menghadapi masalah ekonomi klasik, 

yaitu langkanya sumber daya dan tak terbatasnya keinginan.
12

 

Simpan menurut kamus besar bahasa Indonesia sama dengan 

menyimpan yang berarti menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya tidak 

rusak, hilang dan sebagainya. Perkoperasian Simpanan adalah sejumlah uang 

yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan pinjam dengan 

memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian 

Pengertian dana bergulir menurut peraturan mentri keuangan Nomor 

99/PMK.05 2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementrian 

negara/lembaga dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementrian 
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negara/lembaga satuan kerja bidang layanan umum untuk kegiatan perkuatan 

modal usaha bagi koperasi, usaha mikro kecil menengah dan usaha lainnya 

yang berada dibawah pembinaan kementrian negara/lembaga. Menurut 

peraturan kepala dinas koperasi dan mikro kecil menengah kota sukarta 

Nomor 570/505/2011 modal kerja bergulir adalah dana angsuran pendapatan 

dan belanja daerah kota sukarta yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha 

mikro kecil menengah lewat perusahaan daerah badab kredit kecamatan dan 

atau bank pasar dengan ketentuan prosedur yang berlaku. 

Adapun karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut : 

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah, dana 

bergulir dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD)dan luar 

APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah luar negeri, sesuai 

dengan undang 12 undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, 

dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan 

negara/daerah jika dana itu diberikan dan atau diterima atas nama 

pemerinta/pemerintah daerah. 

b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD atau laporan keuangan, 

sesuai dengan undan-undang Nomor1tahun 2014 tentang pembedaharaan 

menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam 

APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus 

dimasukkan kedalam APBN/APBD. Pecantuman alokasi anggaran untuk 
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dan bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi 

APBN/APBD(APBN-P atau APBD perubahan). 

c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki atau dikendalikan oleh pengguna 

anggaran kuasa pengguna anggaran (PA/KPA). 

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih 

kembali dari masyarakat tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan 

kembali kepada masyaraka/kelompok masyarakat demikian seterusnya. 

e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir, dana yang digulirkan 

oleh pemerintah dapat ditagih oleh kementrian negara/lembaga baik untuk 

dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada 

masyarakat.
13

 

Usaha mikro kecil menengah yang sedang berkembang diIndonesia 

membuat setiap masing-masing individu maupun kelompok berusaha untuk 

mendirikan sebuah usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk warga 

disekitarnya, menurut data dari dinas koperasi  dan UMKM jumlah UMKM 

yang ada dikota sukarta pada tahun 2015 berjumlah 43.700  dari jumlah 

tersebut terdiri dari usaha mikro berjumlah 41,431, usaha kecil yang 

berjumlah 2.187 dan usaha menengah yang berjumlah 82 dari jumlah UMKM 

tersebut mampu menyerap tenaga kerja UMKM berjumlah 71,998 orang. 

Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dikota surakarta mejadi 

meningkat sehingga setiap orang maupun kelompok masyarakat kota sukarta 

melihat adanya peluang bisnis yang dapat dikembangkan dikota surakarta, 
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http://abstrak.ta.ac.id/wisuda/upload/f3313078_bab2.pdf


 9 

setiap orang maupun kelompok masyarakat dalam membangun sebuah 

UMKM memang dibutuhkan modal yang lebih untuk bisa mengembangkan 

usaha, agar dapat bersaing dengan UMKM lainnya, kendala modal terkadang 

menghalangi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, bunga 

pinjaman yang tinggi dan angsuran perbulan yang tinggi justru  hal ini 

memberatkan pelaku usaha  untuk mendapatkan modal tambahan. 

Tujuan program kredit dana bergulir menurut peraturan daerah 

570/505/2011 adalah terwujudnya peningkatan modal kerja bagi koperasi dan 

usaha mikro kecil menengah untuk perkembangan usaha, dalam bentuk 

pinjaman bergulir terwujudnya 5 sukses modal kerjabergulir yaitu sukses 

penyaluran, pemantauan, pengembalian, serta peningkatan dan pengembangan 

koperasi dan usaha mikro kecil menengah, tersalurnya dana bantuan bergulir 

dari pemerintah dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

Tujuan dana bergulir adalah: 

a. Memberi dukungan terhadap suksesnya program pemerintahan dalam 

rangka pemberdayaan ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro kecil 

menengah. 

b. Memperkuat modal koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang belum 

tersedia pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan 

c. Mewujudkan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang tangguh 

dalam menghadapi pasar bebas. 
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Adapun manfaat dana bergulir adalah: 

a. Terwujudnya peningkatan modal kerja untuk usaha mikro kecil menengah  

dalam mengembangkan usaha dalam bentuk pinjaman bergulir. 

b. Terwujudnya 5 sukses bantuan modal kerja bergulir yaitu sukses 

penyaluran, pemantauan, pengembalia, serta peningkatan dari 

pengembangan usaha mikro kecil menengah. 

c. Tersalurnya dana  bantuan bergulir dari pemerintah dalam rangka 

pengembangan usaha mikro kecil menengah.
14

 

Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini 

sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, peran pemerintah untuk 

memulihkan keadaan ekonomi dan bidang swadaya lainnya, maka untuk 

mengatasi hal ini, pemerintah telah membuat program nasional yang 

dinamakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

mulai tahun 2008. Melalaui PNPM Mandiri mulai dirumuskan mekanisme 

upaya penangulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai 

tahapan perencanaan, pelaksaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Mulai 

proses pengembangan pastisipatif, kesadaran krisis dan kemandirian 

masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan 

sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya 

penangulangan kemiskinan yang mana dalam pelaksanaannya telah di mulai 

dari tingkat kecamatan yang disebut dengan Program Pembangunan 

Kecamatan (PPK) yang didalam pengelolaan dijalankan oleh institusi lokal di 
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tingkat kecamatan yang disebut juga dengan nama Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK). 
15

 

Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri 

perdesaan, kegiatan yang terdapat pada program PNPM Mandiri perdesaan 

terdiri dari Kegiatan Pembagunan Sarana Fisik Desa, kegiatan sarana 

peningkatan kapasitas kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan 

Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). Kegiatan PNPM Mandiri 

perdesaan dibiayai oleh Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang 

diperoleh dari pusat sebesar 80% dan dari APBD sebesar 20%. Sebesar 25% 

dari dana BLM digunakan untuk pembiayaan kegiatan SPP PNPM. 

Tahun 2014 PNPM Mandiri dihapuskan, akan tetapi Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) masih dilanjutkan yang mengelola kegiatan Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) dan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dari observasi yang dilakukan penulis 

menjumpai masalah yaitu Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) ini memberikan 

pinjaman penambahan modal dalam bentuk simpan pinjam dana bergulir 

kepada masyarakat Bangun Purba  untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), akan tetapi pada kenyataannya penambahan modal 

dalam bentuk simpan pinjam dana bergulir ini belum bisa meningkatkan usaha 

mikro kecil menengah  secara maksimal.
16

 Hal ini dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

                                                             
15

Departemen Dalam Negeri, Tim Koordinasi Pengembangan Kecamatan, (Jakarta: p.t, 

2005), h.1. 
16

Ibu Fujiyama Bako, (Sekretaris Unit Pengelolaan Kegiatan Bangun Purba), Wawancara: 

29 oktober 2016. 
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Nama Desa 

Alokasi 

Pinjaman 

Pendapatan Usaha 

2015 2016 

Bangun Purba 400.000.000 150.100.000 90.000.000 

Tangun 200.000.000 90.120.000 85.150.000 

Bangun Purba Barat 300.000.000 97.200.000 92.050.000 

Pasir Agung 300.000.000 90.110.000 83.122.000 

Pasir Intan 350.000.000 95.000.000 85.025.000 

Rambah Jaya 300.000.000 80.200.000 75.200.000 

Bangun Purba Timur Jaya 250.000.000 85.100.000 65.205.500 

Jumlah  687.830.000 575.752.500 

Sumber:  Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Kec. Bangun Purba Kab. 

Rokan Hulu 

 

Unit pengelolaan kegiatan(UPK) ini mempunyai peran  yang sangat 

penting dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di 

Kecamatan Bangun Purba, terutama sekali dalam peningkatan omset dan 

modal dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Program ini 

sangat dirasakan oleh masyarakat terutama pelaku UMKM. Hal ini terbukti 

dengan semakin banyaknya masyarakat yang meminjam dengan tujuan 

mengembangkan usaha yang telah dijalankan, tapi masih banyak masyarakat 

yang tidak menggunakannya bahkan masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui keberadaan UPK ini. Berdasarkan latar belakang yang telah 

penulis uraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: 
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PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) MELALUI SIMPAN 

PINJAM DANA BERGULIR TERHADAP PENINGKATAN USAHA 

MIKRO KECIL MENENGAH DI KECAMATAN BANGUN PURBA 

DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan agar 

pembahasanlebih lanjut dapat dipahami maka penulis membatasi tulisan ini 

hanya pada peran UPK Kecamatan Bangun Purba dalam tahun2016. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka 

permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana peranUPK dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah 

di Kecamatan Bangun Purba? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala UPK dalam meningkatkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangun Purba? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah terhadap upayaUPK dalam  

meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangun 

Purba? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui peranUPK Kecamatan Bangun Purba dalam upaya 

meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bangun 

Purba. 

b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala UPK 

Kecamatan Bangun Purba dalam upaya meningkatkan Usaha Mikro 

Kecil Menengah di Kecamatan Bangun Purba. 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Syariah terhadap upayaUPK 

dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan 

Bangun Purba. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam. 

b. Dapat dijadikan solusi untuk membantu UPK dalamupaya 

meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat di 

Kecamatan Bangun Purba. 

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang peran UPK dalam 

meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah diKecamatan Bangun 

Purba. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah bersifat lapangan (field research). Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di UPK Kecamatan Bangun Purba di Jl. 

Jendral Sudirman, dengan alasan memudahkan untuk melakukan 
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penelitian, karna lokasinya yang strategis, dan substansinya belum pernah 

diteliti sebelumnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Sebagai subjek penelitian adalah ketua dan karyawan UPK di 

Kecamatan Bangun Purba dan masyarakat yang melakukan 

peminjaman di UPK Kecamatan Bangun Purba. 

b. Sebagai objek penelitian ini adalah pada peran UPK Kecamatan 

Bangun Purba untuk tahun 2016 dalam upaya meningkatkan Usaha 

Mikro Kecil Menengah. 

3. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu, yang ditarik oleh peneliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
17

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah pengurus dan nasabah UPK yang berjumlah 315 orang yang terdiri 

dari 5 orang pengurus UPK. Sedangkan sampelnya penulis mengambil 

sebanyak 10%, yaitu sebanyak 31 orang dari nasabah UPK Kecamatan 

Bangun Purba dengan menggunakan metode random sampling, yaitu 

teknik pengambilan sampelnya secara acak sederhana.
18

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari : 

                                                             
17
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2014), h. 117 
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2005), h. 115 
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a. Data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari pengurus Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) di Jl. Jenderal Sudirman Kecamatan Bangun Purba 

dan masyarakat yang menjadi nasabah di UPK Kecamatan Bangun 

Purba. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan artikel-

artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

iniadalah : 

a. Observasi 

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata. 

b. Wawancara 

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan 5 orang 

pengurus unit pengelola kegiatan (UPK) Kecamatan Bangun Purba  

dan masyarakat yang menjadi nasabah UPK  guna melengkapi data 

yang diperlukan tentang peran UPK dalam upaya meningkatkan usaha 

mikro kecil menengah di Kecamatan Bangun Purba. 

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data atau arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara 

deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga 

dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan 

akhirnya. 

7. Metode Penulisan 

Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul 

penulismenggunakan beberapa metode,  yaitu : 

a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan 

menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil 

kesimpulan secara khusus. 

b. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan 

secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah 

sedikitpun. 

8. Teknik Penulisan 

a.  Penggunaan Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan skripsi atau makalah 

haruslah bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan haruslah 

bahasa yang lugas, dan komunikatif sehingga pembaca dengan mudah 

dapat memahami isinya. Gunakan tanda baca seperti koma, titik, titik 

koma, tanda seru dan tanda baca lainnya sesuai dengan ketentuan 
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bahasa Indonesia. Dan bahasa yang digunakan memperlihatkan dengan 

jelas unsur-unsur kalimat seperti jelas subjek dan prediket, objek , dan 

keterangannya dalam susunan kalimat yang apik.
19

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar laporan ini tersusun secara sistematis dan terarah maka 

penulismenyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai: Latar Belakang,Batasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan ManfaatPenelitian, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM  LOKASI  PENELITIAN  DAN UPK 

  Dalam bab ini penulis memaparkan tentang: Profil 

KecamatanBangun Purba, Gambaran Umum UPK Kecamatan 

Bangun Purba, Pengelola serta tugas-tugas pengelola UPK 

dikecamatan Bangun Purba.  

BAB III  :  TINJAUAN TEORETIS 

  Dalam bab ini merupakan uraian dari segi teori dari penelitian 

iniyang berkenaan dengan: Pengetian Peran, Pengertian UMKM, 

Peran dan Fungsi UMKM, Undang-Undang dan Peraturan 

Tentang UMKM, Pengertian UPK, Tujuan UPK.  

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Soebrantas Simpang  Baru Panam Pekanbaru, 2014), h. 26 
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  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. 

Hasil penelitian meliputi: Peran UPK Dalam Upaya Peningkatan 

UMKM, Kendala yang dihadapi oleh UPK, dan Tinjauan 

Ekonomi Syariah Tentang Peran UPK Dalam Upaya Peningkatan 

UMKM di Kecamatan Bangun Purba. 

BAB V  : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup, dimana pada bab ini 

dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran. 

 

 


