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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak luput dari kegiatan-

kegiatan ekonomi. Dimana masyarakat bertindak sebagai pelaku ekonomi. 

Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terdapat faktor lain 

yang merupakan faktor pendukung, salah satunya keberadaan negara.  

Negara membantu kegiatan ekonomi di dalam masyarakat yang 

bertujuan untuk membantu masyarakatnya hidup sejahtera dan maju. Suatu 

perekonomian negara itu dikatakan baik apabila negara memiliki kemajuan 

diberbagai bidang, seperti infrastruktur pembangunan, sektor teknologi, 

sektor pariwisata, sektor perekonomian nasional dan sektor pengelolaan 

sumber daya manusianya.  

Negara yang maju adalah negara yang bisa mengelola perekonomian 

nasionalnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu 

meningkatkan ekonomi mikro pada masyarakat secara tepat dan merata. 

Tidak mengherankan bila di masyarakat maju, para calon pemimpin yang 

akan dipilih harus mampu menjabarkan program-program ekonomi mereka.
1
 

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, mengungkapkan bahwa “Perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. 
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Dalam pasal ini tercantum dasar kepada masyarakat yang harus memegang 

peranan aktif dalam membangun perekonomian.  

Berbagai cara dan tindakan telah digunakan manusia untuk 

memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi, bahwa jika pada 

awalnya dalam memecahkan kebutuhan hidupnya manusia melakukannya 

secara individual, maka dalam perkembangannya cara pemecahan masalah 

tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu, manusia berusaha melakukannya 

secara bersama-sama dan dalam perkembangan yang lebih lanjut, untuk 

memecahkan masalah ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, 

seirama dengan perkembangan zaman.
2
 

Berbicara tentang ekonomi, tentulah tidak akan lepas dari suatu 

manajemen. Ekonomi akan berjalan baik dan maju apabila manajemennya 

juga handal dan cakap. Dalam artian kata cakap dalam mengambil keputusan, 

tindakan, meminimalisir terjadinya kerugian dan hal lainnya. Manajemen 

adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.
3
 

Manajemen merupakan jalan untuk mencapai tujuan dari suatu usaha 

atau bisnis yang dilakukan, usaha atau bisnis tidak akan bisa lepas dari 

manajemen karena strategi dalam mencapai kemajuan yang diinginkan itu 

akan memerlukan berbagai manajemen, seperti: manajemen risiko, 

manajemen keuangan, manajemen organisasi dan manajemen lainnya. Secara 

istilah manajemen itu adalah suatu aktivitas khusus menyangkut 
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kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, personal, perencanaan dan 

pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan.
4
 

Manajeman sangat dibutuhkan diberbagai sektor perekonomian, baik 

itu ekonomi dalam skala kecil, menengah dan besar. Semua sektor 

perekonomian itu membutuhkan suatu manajemen risiko yang sangat handal 

untuk menimalisir kemungkinan kerugian terhadap lembaga usaha yang 

menyediakan jasa maupun produk, seperti: bank, pegadaian, dan Non bank 

lainnya.  

Dalam Islam juga diterapkan manajemen syariah. Manajemen syariah 

adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada 

pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang 

diambil dalam menjalankan manjemen tersebut harus berdasarkan aturan-

aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-Quran, hadits dan beberapa 

contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Sehubungan dengan itu maka isi 

dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu 

manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-Quran, hadits dan 

beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.
5
 

Manajemen risiko juga dibutuhkan oleh kalangan pengusaha atau 

wirausahawan lainnya. Dimana agar suatu usaha yang didirikan tidak 

mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Agar tidak terjadinya kerugian itu 

maka perusahaan atau pengusaha membutuhkan manajemen yang baik untuk 

dapat memperhitungkan segala keputusan yang diambil akan menguntungkan 
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dan memberikan laba. Manajemen keuangan disini berperan penting yaitu 

bagaimana mereka mampu untuk menciptakan laba bagi perusahaan dari 

waktu ke waktu.
6
 

Dalam suatu perusahaan ataupun usaha, risiko merupakan bagian 

yang tidak akan bisa dipisahkan. Itu semua dikarenakan berbagai faktor, baik 

persaingan maupun keadaan ekonomi saat itu. Di mana dalam hal ini 

pengusaha atau perusahaan harus bisa memperhitungan kemungkinan yang 

terjadi. Disini manajemen risiko sangat berperan penting. 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini terjadi 

karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan 

terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan 

atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan 

kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (opportunity), 

sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal 

dengan istilah risiko (risk).
7
 Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat 

kemungkinan yang merugikan. 

Besarnya ukuran risiko dan frekuensi kemunculan kejadian yang tidak 

diinginkan menuntut adanya manajemen risiko. Perusahaan perlu 

mengidentifikasi fakto – faktor risiko yang dihadapi, mengukur besarnya 

risiko dan memanajemeni risiko tersebut.
8
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Untuk menghindari terjadinya risiko, dibutuhkan manajemen risiko. 

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang 

bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai 

permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan 

manajemen secara komprehensif dan sistematis.
9
  

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, 

menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan 

dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih baik.
10

 

Diberbagai bidang ekonomi, baik itu besar, menengah dan kecil manajemen 

risiko begitu penting. Di dalam suatu usaha semua pihak mempunyai 

tanggung jawab masing-masing.  

Dalam Islam juga sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu 

hendaknya memperhatikan apa yang dilakukannya sekarang untuk hari esok. 

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda 

krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai 

berikut: 

                        

     

Artinya:  “Yusuf  berkata:  “Supaya  kamu  bertanam  tujuh  tahun  

(lamanya) sebagaimana  biasa;  Maka  apa  yang  kamu  tuai  

hendaklah  kamu biarkan  dibulirnya  kecuali  sedikit  untuk  kamu  

makan”. (QS.  Yusuf:47)
11
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Dalam melakukan pinjaman modal atau kredit juga dibutuhkan 

manajemen risiko. Pinjaman atau kredit adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan 

suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah 

disepakati.
12

 

Pinjaman modal atau kredit dapat juga dikatakan sebagai jembatan 

untuk meningkatkan pendapatan nasional. Bantuan kredit digunakan para 

usahawan untuk memperbesar volume usaha produksinya. Peningkatan usaha 

nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara 

kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur 

permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dan 

akibatnya pendapatan terus meningkat.
13

 Jika pendapatan terus meningkat, 

tentunya akan mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

Dalam Islam juga sudah dianjurkan untuk membantu kepentingan 

kaum muslimin, sebagaimana hadits dibawah ini: 

ي   و   ر   اْبي   ع  ي   ُعو  ض  ا للاُ  ر  ْنهُو  ُسْىل   أ ى   ع  ل ى للا   ر  ل ْيو   للاُ  ص  ل ن   ع  س   ُخى أ   اْلُوْسل نُ : ق ال   و 

ل   ي ْظل ُووُ  ل   اْلُوْسل ن   يْ . يُْسل ُووُ  و  اى   ه  ا ف ي ك  ة   ح  ْيو   أ   ج  ا خ  ا ف ي للا ى   ك  ت و ، ح  يْ  ج  ه   ج   ف ر   و 

ي ج   ب ة   ُكرْ  ُهْسل ن   ع  ْنوُ  للا ف ر  يْ  ُكْرب ة   ب ه ا ع  ب   ه  ة ، اْلق ي ا م   ي ىْ  ك ر  يْ  ه  ه  ت ر   و  ا س  هُ  ُهْسل و  ت ر   س 

ة   ْلق ي ا ي ْىم   للا ل ْيو   ُهت ف ق  . )ه   )ع 
 

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

“ Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Karena 

itu, jamgan menganiaya dan menyerahkannya (kepada musuh). 

Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka 

Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barangsiapa yang 
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melapangkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah akan 

melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya di hari 

Kiamat. Barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka 

Allah akan menutupi kejelekannya di hari Kiamat.” (HR. Bukhari 

dan Muslim)
14

 

 

Pemerintah telah menerapkan program penyaluran dana kepada 

pengusaha kecil dan menengah baik itu ditingkat Kota, Kabupaten, 

Kecamatan dan Pedesaan/Kampung. Program Pemerintah yang telah 

disalurkan ada yang berupa Lembaga Ekonomi Desa (LED), Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Mandiri (PMPM), Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKa) 

dan program pemerintah lainnya. 

Dari semua program Pemerintah itu, ada yang berjalan baik sampai 

sekarang dan ada juga yang tidak berjalan dengan baik. Itu semua di 

akibatkan oleh lemah dan tidak tepatnya penyaluran dana kepada masyarakat, 

sehingga dalam sistem pengelolaan dana tidak berjalan dengan sebaik-

baiknya. Semua ini terjadi akibat dari kurangnya rasa bertanggung jawab 

masyarakat yang meminjam dana dari program tersebut, di tambah dengan 

manajemen yang tidak baik pula. 

Program Pemerintah ini merupakan suatu amanah yang harus diemban 

semua pihak. Konsep amanah menuntut bahwa tugas dan tanggung jawab 

harus diwakilkan kepada orang-orang yang berkompeten dan dapat 

dipercaya.
15

 Jadi program Pemerintah ini seharusnya dijalankan dan dikelola 
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dengan baik agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan modal 

dalam membuka usaha. 

Badan Usaha Milik Desa/Kampung Dayun Mandiri Kampung Dayun 

dibentuk melalui kesepakatan Musyawarah Desa Dayun pada tanggal 21 

Januari 2014 dan dilegalisasi melalui Peraturan Desa (Perdes) Dayun Nomor 

06 Tahun 2014 yang diundangkan pada tanggal 12 November 2014. 

Mengenai perubahan penamaan Desa menjadi Kampung  diatur dalam 

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 yang berlaku 

dari tanggal 15 Januari 2015. 

Sebagai dasar hukum pendirian dan pedoman pelaksanaan kegiatan 

BUMKampung yaitu diantaranya Peraturan Daerah Kab. Siak No. 18 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Bupati Siak 

No. 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik 

Kampung, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku mengatur 

tentang BUMDes/BUMKampung.
16

 

Kegiatan usaha BUMKampung Dayun Mandiri yang paling utama 

menindaklanjuti pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa UED-SP 

Pemerintah Kabupaten Siak di Kampung Dayun yang dibentuk berdasarkan 

hasil Musyawarah Kampung Dayun pada tanggal 10 Juni 2010 dan ditetapkan 

melalui Surat Keputusan Kepala Desa Dayun yang disahkan oleh Bupati Siak 

No. 15/KPTS/001/VI/2010. 
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Dari segi Permodalan, modal awal BUMKa Dayun Mandiri diperoleh 

dari: 

1. Dana Milik Desa/Kampung Dayun bantuan Program Pemberdayaan Desa 

APBD Kab. Siak Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- 

beserta pengembangannya dalam kegiatan UED-SP pada awal berdiri 

BUMKampung tahun 2015 sebesar Rp. 543.378.798,- 

2. Dana Penyertaan masyarakat melalui Simpanan dan Tabungan pada awal 

tahun 2017 sebesar Rp. 214.402.886,- dan akumulasi sampai akhir tahun 

2017 sebesar Rp. 392.714.928,- (terjadi kenaikan 83,09%) 

3. Cadangan modal Sisa Hasil Usaha UED-SP/BUMDes sampai dengan 

awal tahun 2017 sebesar Rp. 120.374.817,- 

4. Bantuan hibah pihak lain pada awal berdiri BUMKampung sebesar Rp. 

9.746.000,- 

Permodalan diatas dikembangkan untuk usaha kredit kepada kegiatan 

ekonomi masyarakat, dengan rincian total penyalurannya sebagai berikut: 

1. Kredit usaha produktif sebanyak 586 pinjaman total sebesar Rp. 

4.611.300.000,- dari jumlah tersebut 82 pinjaman merupakan keluarga 

miskin total sebesar Rp. 153.100.000,- 

2. Kredit konsumtif sebanyak 257 pinjaman total sebesar Rp. 

1.050.000.000,- 

3. Total Kredit masyarakat sebanyak 843 pinjaman total sebesar Rp. 

5.661.300.000,- 
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Jika dilihat dari Neraca Keuangan, BUMKampung Dayun Mandiri 

pada tahun 2017 memiliki total aset sebesar Rp. 1.145.061.174,- 

dibandingkan dengan total aset tahun 2016 sebesar Rp. 971.813.875,- 

(mengalami peningkatan sebesar 15%). 

Jenis pinjaman yang diberikan BUMKa Dayun Mandiri kepada 

masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman umum dan pinjaman miskin. 

Jumlah maksimal pinjaman umum adalah sebesar Rp. 25.000.000 dengan 

tingkat bunga 18% per tahun. Sedangkan pinjaman miskin jumlah 

maksimalnya sebesar Rp. 2.000.000 dengan tingkat bunga 10% per 

tahunnya.
17

 

Dengan adanya program BUMKa Dayun Mandiri yang bergerak 

dibidang usaha pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam yang akan dapat 

membantu masyarakat atau pedagang maupun para pengusaha kecil lainnya 

dalam meningkatkan pendapatan sehari-hari dan masalah permodalan untuk 

usaha kecil menengah keatas di Kampung Dayun Kecamatan Dayun 

Kabupaten Siak. Masyarakat berharap bisa meningkatkan kesejahteraan 

dalam pendapatan atau penghasilan dibidang usahanya.  

Kredit yang disalurkan ke masyarakat merupakan income terbesar 

dalam usaha BUMDes/BUMKa pada umumnya, dengan harapan setiap kredit 

yang diberikan bisa terealisasi dengan baik dan tidak ada kredit yang 

bermasalah, sehingga dana atau piutang yang diberikan ke masyarakat bisa 

memberikan keuntungan atau profit bagi BUMDes/BUMKa itu sendiri. 

Penyaluran kredit yang diberikan kemasyarakat sangatlah penting bagi profit 
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perusahaan, maka dalam proses penyaluran kredit tersebut harus sesuai 

dengan sistem dan prosedur yang berlaku.  

Sistem dan prosedur penyaluran kredit tersebut diharapkan mampu 

meminimalisir setiap resiko-resiko yang ditimbulkan dari penyaluran kredit 

ke masyarakat. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) Dayun Mandiri telah 

menetapkan prosedur dan persyaratan kepada masyarakat yang akan 

menerima dana, diantaranya: 

1. Menerima pengajuan dan verifikasi administrasi proposal setiap hari dan  

jam kerja 

2. Verifikasi Kelayakan usaha di lapangan terhadap calon pemanfaat yang 

telah memenuhi persyaratan administrasi proposal kredit 

3. Penyaluran kredit kepada pemanfaat yang telah memenuhi segala 

persyaratan. Diantaranya: 

a. Proposal Permohonan Pinjaman Kredit 

b. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar 

c. Foto Copy KTP yang mengajukan kredit 

d. Kartu Keluarga 

e. Rencana Usaha Anggota (RUA) 

f. Pernyataan Kesediaan Agunan 

g. Rencana Angsuran Individu 

h. Rencana Pemanfaatan Dana 

i. Surat Rekomendasi Kepala Desa 

j. Serah Terima Agunan Asli 

k. Surat Kuasa Jual 
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l. Surat Pernyataan Berhutang 

m. Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) 

4. Melakukan transaksi : setoran pinjaman, setoran dan penarikan 

simpanan/tabungan pemanfaat setiap hari dan jam kerja, Hari Senin – 

Jumat jam 08.00 – 16.00 wib. Hari Sabtu, Minggu dan Hari besar libur.
18

 

Secara garis besar, dalam menerima calon pemanfaat kredit BUMKa 

Dayun Mandiri sangat memperhatikan 3 hal berikut: 

1. Identitas jelas 

Calon pemanfaat kredit harus memberikan data yang benar dan 

jelas sebagai syarat awal kepada BUMKa Dayun Mandiri. 

2. Ada usaha yang dijalankan 

Calon pemanfaat kredit harus memiliki usaha yang dijalankan, hal 

ini bisa dibuktikan dengan surat-surat usaha yang terkait dan tinjauan 

lapangan dari pengurus BUMKa Dayun Mandiri. Ini merupakan syarat 

utama untuk menjadi pemanfaat kredit di BUMKa Dayun Mandiri. 

3. Agunan  

Jenis agunan akan disesuaikan dengan jumlah pinjaman yang 

diterima pemanfaat kredit. Agunan yang diterima BUMKa Dayun 

Mandiri hanya yang terletak di Kampung Dayun.
19

 

Modal yang sudah dimiliki oleh BUMKa Dayun Mandiri ini haruslah 

tersalurkan dengan baik dan dikelola dengan semaksimal mungkin agar bisa 
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Jumat 23 Februari 2018 
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berkembang. Tapi itu bisa terwujud jika masyarakat yang menjadi pemanfaat 

kredit menyadari akan kewajibannya.  

Pada dasarnya, jika penyaluran modal kepada masyarakat oleh 

BUMKa Dayun Mandiri ini telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang 

ditetapkan, tidak akan ada risiko kredit macet yang terjadi. Namun pada 

kenyataannya, jumlah kredit macet yang meningkat dari tahun 2016 yang 

berjumlah 142 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 667.372.000,- 

menjadi 154 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 802.259.500,- di tahun 

2017 (mengalami peningkatan sebesar 20,2%).
20

 

Oleh sebab itu didalam manajemen perusahaan tentu menentukan 

sikap dan tindakan untuk menangani permasalahan tersebut. Tindakan dan 

sikap yang diambil perusahaan dalam menangani setiap risiko dari 

penyaluran kredit yang bermasalah juga harus sesuai dengan sistem dan 

prosedur untuk menghindarkan perusahaan dari resiko kerugian. 

Setiap manajemen pada BUMDes/BUMKa tentu memiliki prosedur 

tersendiri untuk menangani kredit yang sudah terlanjur bermasalah yang bisa 

mengancam profit BUMDes/BUMKa itu sendiri. Berdasarkan hal 

tersebut,maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

manajemen risiko dalam penyaluran modal dengan judul: “Manajemen 

Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) Dayun Mandiri Dalam 

Menyalurkan Modal Kepada Masyarakat Di Kampung Dayun 

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi 

Syariah”. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari permasalahan 

yang di teliti, maka penulis membatasi permasalahan ini hanya berkisaran 

tentang Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Kampung (BUMKa) Dayun 

Mandiri Dalam Menyalurkan Modal Kepada Masyarakat Di Kampung Dayun 

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko BUMKa Dayun Mandiri 

dalam menyalurkan modal kepada masyarakat di Kampung Dayun 

Kecamatan Dayun Kabupaten Siak? 

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen risiko 

BUMKa Dayun Mandiri dalam menyalurkan modal kepada masyarakat 

di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen risiko 

BUMKa Dayun Mandiri dalam menyalurkan modal kepada 

masyarakat di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. 
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b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen 

risiko BUMKa Dayun Mandiri dalam menyalurkan modal kepada 

masyarakat di Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan pada Program S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak BUMKa 

Dayun Mandiri terutama dalam menyalurkan modal kepada 

masyarakat. 

c. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang 

berminat melakukan kajian pada bidang yang sama. Serta hasil 

penelitian ini  dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan secara umumnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi, metode yang digunakan sebagai berikut: 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jl. Raya Perawang - Buton Km. 72 

Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Riau, karena penulis dekat 

dengan tempat penelitian sehingga mudah memperoleh dan menghemat 

waktu dan tenaga. 



 

 
 

16 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penilitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi 

yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penilitian.
21

 Subjek 

penelitian ini adalah pengurus dan pengawas pada Badan Usaha Milik 

Kampung (BUMKa) Dayun Mandiri. 

b. Objek penilitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.
22

 

Objeknya adalah manajemen risiko BUMKa Dayun Mandiri menurut 

Ekonomi Islam. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan subyek penilitian atau jumlah subyek yang 

menjadi sumber data.
23

 Populasi dalam  penelitian ini berjumlah 11 

orang yang terdiri dari 6 orang pengurus dan 5 orang pengawas 

BUMKa Dayun Mandiri. 

b. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.
24

 

Untuk menentukan sampel penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Purposive Sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan 

memilih sampel dari orang atau unit yang dinilai sesuai dengan tujuan 

atau masalah penelitian.
25

 Maka yang menjadi sampel adalah sebanyak 

                                                           
21

 Djam’in Satrio dan Aan Komariah, Metedologi Penilitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h.46 
22

 ibid 
23

 Hartono, Metode Penilitian, (Pekanbaru: Zanafah Publishing, 2011), hlm. 46 
24

 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian,( Jatinangor : 2010), h.23 
25

 Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.156 
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4 orang yang terdiri dari 3 orang pengurus dan 1 orang pengawas 

BUMKa Dayun Mandiri. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

(orang) melalui wawancara. Dalam penelitian ini data diperoleh 

langsung dari pengurus dan pengawas BUMKa Dayun Mandiri. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan 

literatur- literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan 

yang diteliti.
26

 Dapat juga dikatakan data yang diperoleh dari pihak lain 

yang telah dipublikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen ataupun 

data lainnya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, 

secara sistematik fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan 

sesaat atau berulangkali.
27

 

b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara  

                                                           
26

 Iqbal Hasan, Analisa Data Penilitian Dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2004),  h.19 

27
 Sukandarrumidi, Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian, (Yogyakarta : Gadjah 

Mada University Press, 2014), Cet-2, h. 35 
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penulis dengan narasumber atau informan, dengan menggunakan 

pedoman (guide) wawancara, dimana penulis dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif sama.
28

 

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuannya untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi 

data.
29

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah 

atau fokus kajian menjadi bagian-bagian yang diurai sehingga tampak 

dengan jelas agar bisa dilihat maknanya. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan 

data referensi baik berupa literature maupun artikel-artikel yang 

berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.
30

  

Analisis ini merupakan metode yang memberikan gambaran secara 

umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian dengan 

meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian 

membandingkan antara kenyataan yang terdapat diperusahaan dengan teori 

yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan. 

 

                                                           
28

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta : Kencana, 2007), Ed I, Cer, Ke 2, h. 108 

29
 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis: Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana,2006), h 

120. 
30

 Husain Usman, Purnamo Setiady Akbar, Metedologi Penilitian Sosial, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 1995), h.54 
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F. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

pembahasan ini dan mudah memahaminya, maka penulis menguraikan, 

memaparkan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 

objek penelitian, yaitu profil kampung Dayun dan profil BUMKa 

Dayun Mandiri. 

BAB III  LANDASAN TEORITIS 

Pada bab ini membahas landasan teoritis yang mendukung 

pembahasan untuk dapat melakukan pembahasan terhadap 

penelitian lebih lanjut.  

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas tentang analisis hasil penelitian dan 

pembahasan, bagaimana manajemen risiko BUMKa Dayun 

Mandiri dalam memberikan modal kepada masyarakat dan 

bagaimana tinjauannya menurut ekonomi syariah. 

 

 

 



 

 
 

20 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dari masalah-

masalah yang dibahas pada penelitian dan saran yang ditujukan ke 

berbagai pihak. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


