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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, 

termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu miai pemerintahan adalah 

membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan 

masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha 

pedesaan, kesedian sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, 

membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan 

pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan 

ekonomi pedesaan. Tujuanya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan 

daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.
1
 

Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari pembangunan ekonomi. Pada dasarnya tujuan pembangunan pertanian bukan 

hanya pada sektor meningkatkan produksinya saja, akan tetapi yang lebih penting 

adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan gairah bertani. Kesejahteraan 

petani dapat ditingkatkan bila pembangunan pertanian dapat adil dan merata 

keseluruh daerah-daerah yang tertinggal.
2
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Pendapatan merupakan penambahan aktiva yang dapat mengakibatkan 

bertambahnya modal namun bukan dikarenakan penambahan modal dari pemilik 

atau bukan hutang namun melainkan melalui penjulan barang dan atau jasa 

terhadap pihak lain, sebab pendapatan tersebut bisa dikatakan sebagai kontra 

prestasi yang didapatkan atas jasa-jasa yang sudah diberikan kepada pihak lain.
3
 

Pemberdayaan masyarakat tepatnya diperdesaan tidak cukup dengan hanya 

meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau 

memberi modal saja, tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur sosial 

ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui 

peningkatan peran, produktif dan efesiensi. 

Pelaksanaan pinjaman dana melalui Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) 

adalah salah satu bentuk program penanggulanan kemiskinan sebagai upaya 

percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat yang 

merupakan kewajiban pemerintah dalam pasal 154 UU No. 32 tentang 

pemerintahan daerah yang berbunyi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan. 

Dalam program ini bertujuan untuk membantu masyarakat serta 

memperbaiki ekonomi berdasarkan prinsip tolong –menolong diantara masyarakat 

yang membutuhkan, karenah sifat tolong-menolong sangat dianjurkan dalam 

agama islam. 
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Dalam Alquran Allah Swt berfirman dalam surat al-maidah ayat 2 yang 

berbunyi : 

 ٢َه َدِدُُد ٱلِۡعَقاِ  َوَتَعاَوُنوْا َعَلي ٱلِۡبِّر َوٱلَّتقَۡوىٰۖ َوَلا َتَعاَوُنوْا َعَلي ٱلِۡإثِۡم َوٱلُۡعدَۡوِٰنۚ َوٱَتُقوْاٱلَلَهۖ ِإَن ٱلَل

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

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat 

siksa-nya”. (QS.AL-Maidah : 2) 

Berdasarkan firman Allah Swt diatas kiranya dapat kita pahami bahwa 

sifat tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan sangat dianjurkan 

oleh Allah Swt. Usaha Ekonomi Desa dana pinjaman ini merupakan salah satu 

bentuk sifat tolong-menolong dan kerjasama pemerintah atas keperdulian terhadap 

masyarakat kecil yang membutuhkan. 

Undang-undang No 32 tahun 2004 pemerintah daerah melalui pasal 212 

ditegaskan bahwa sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi 

hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan baik dari 

pemerintah pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi dan hibah serta 

sumbangan dari pihak ketiga. 

Salah satu wujud dari pemerintah adalah program pemberdayaan Desa, 

yang diimplementasikan pemerintahan provinsi Riau dalam hal ini Gubernur 

melalui badan badan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat provisi Riau 
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daan Bupati/Walikota atau nama lainnya di kabupaten/kota adalah Usaha 

Ekonomi Desa (UED-SP) Dana  pinjaman. 

Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

merupakan salah satu desa sebagai pelaksana program pemberdayaan Desa 

dibidang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dana pinjaman. 

Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengawasan dan penyaluran dana 

kepada masyarakat, pengawasan ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan 

rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak, atau suatu proses yang 

menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana, tanpa adanya pengawasan 

akan timbul penyimpangan-penyimpangan yang serius.
4
 Pelaksanaan pengawasan 

ini dilakukan dengan memantau perkembangan pemanfaatan dana terhadap usaha 

yang dijalankan, apakah sesuai dengan perjanjian saat akad ataupun saat akan 

memulai pinjaman.  

Dengan adanya UED-SP ini dapat mempermudah masyarakat membuka 

usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi  khususnya bagi 

masyarakat yang berada didesa Binamang, karena proses pinjaman yang begitu 

relatif mudah dibandingkan dengan lembaga formal lainya. 

Dengan adanya pinjaman UED-SP maka masyarakat dapat menghindari 

pinjaman-pinjaman dari rentenir yang memberikan bunga yang cukup tinggi 

sehingga memberatkan masyarakat itu sendiri dalam pengembaliannya. Program 

pinjaman dana UED-SP merupakan pinjaman modal yang diberikan kepada 

                                                             
4
Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen, (Tinjauan Filosofi dan Praktis), Edisi 

Pertama, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2003), h. 283. 
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masyarakat dalam bidang pertanian, sehingga dengan adanya pinjaman dana 

UED-SP diharapkan mampu menanggulangi permasalahan-permasalahan petani. 

Bahwasanya pinjaman tersebut berfungsi untuk mendorong dan melancarkan 

usaha tani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Pinjaman dapat 

disamakan dengan kredit. Kredit adalah penyaluran dana ke masyarakat, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu.
5
 

Pinjam meminjam (Ariyah) dalam islam dijelaskan adalah memberikan 

manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan 

tidak merusak zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan.
6
 Sebagai salah satu 

bentuk transaksi, pinjam meminjam bisa berlaku pada seluruh tingkatan 

masyarakat modern, oleh sebab itu jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal sejak 

manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. 

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain, mengambil manfaat 

sesuatu yang halal dengan tidak merusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, 

baik dengan secara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi 

waktu.
7
 Memberi pinjaman hukumnya sunah, sama halnya dengan tolong 

menolong dalam bidang lain. Terkadang meminjamkan bisa menjadi wajib seperti 

meminjamkan kepada orang yang sangat membutuhkan atau terlantar. 

Firman Allah SWT : 
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H. Sulaiman Rasyid, Fikih Islam, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 2006),  h. 
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 ١١ َٗكِّرُم َٗأجّۡر ا َفُيَضِٰعَفُهۥ َلُهۥ َوَلُهۥَّٓٗمن َذا ٱَلِرً ُُقِّۡرُض ٱلَلَه َقّرًۡضا َحَسن

Artinya :  Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 

yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, 

dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak (Al-Hadid : 11) 

Dengan demikian diharapkan dengan adanya penyaluran dana UED-SP 

dari pemerintah, daerah ini pada masa yang akan mendatang perekonomian 

masyarakat Desa Binamang dapat berkembang dengan baik, dan ini juga 

berdampak kepada perkembangan desa tersebut. 

 

  

Table 1.1 

Data Peminjam Dana UED-Sp Desa Binamang 

Tahun Jumlah Pinjaman (Rp) Jumlah Peminjam 

2015 200.000.000 68 

2016 250.000.000 70 

2017 350.000.000 71 

2018 500.000.000 75 

Jumlah Peminjam 284 

Sumber Data: Dana UE-SP Desa Binamang 
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah peminjam setiap tahunnya 

bertambah secara signifikan. Namun pada data diatas penulis membatasi yang 

akan diteliti hanya petani cabe. Peningkatan jumlah pinjaman dan jumlah 

peminjam pada setiap tahunnya menunjukan UED-SP Desa Binamang 

berkembang, namun tanpa disadari dengan berkembangan pinjaman UED-SP 

tersebut terdapat permasalahan dilapangan dalam hal pelaksanaan, seperti 

sebagian masyarakat yang meminjam dana UED-SP digunakan tidak sesuai 

dengan rencana usaha pada saat akad ataupun pada saat peminjaman, seharusnya 

dana yang dipinjamkan digunakan untuk modal usaha, tetapi dana yang mereka 

pinjamkan digunaka untuk kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat konsumtif, 

sehingga terjadi penggunaan dana yang tidak tepat dan penyaluran dana tersebut 

tidak efektif. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil dari pelaksanaan program 

ini belum mampu untuk membangun perekonomin dan kesejahteraan masyarakat. 

Melihat keadaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka penulis 

tertarik untuk membuat penelitian tentang “PENERAPAN PINJAMAN DANA 

UED-SP (USAHA EKONOMI DESA) DALAM MENINGKATKAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDY KASUS DI DESA 

BINAMANG KECAMATAN  XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN 

KAMPAR)“ 

B. Batasan Masalah 
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Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian, penulis akan 

membahas mengenai penerapan pinjaman dana UED-SP (Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari 

Ekonomi Islam di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar. Adapun dana pinjaman diberikan dalam bentuk usaha perkebunan, 

pertanian, dan usaha warung kecil, namun pada penelitian ini penulis hanya pokus 

pada pertanian khususnya petani cabe. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pokok 

permasalan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Penerapan Dana Pinjaman Terhadap Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) Di Desa Binamang ? 

2. Bagaimana Kontribusi Pinjaman Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP) terhadap tingkat kesejahteraan petani  ? 

3. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Pinjaman Dana Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ? 

4.  Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pinjaman UED-SP ? 

D. Tujuan dan Mamfaaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Untuk mengetahui penerapan pinjaman dana dan pengembagan Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)  dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Desa Binamang Kecematan XIII Koto Kampar. 

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi terhadap penerapan pinjaman 

dana dan pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto 

Kampar. 

2. Mamfaat Penelitian 

Adapun mamfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai      

berikut : 

a. Sebagai wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan selama kuliah di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan penulis, maupun 

masyarakat umum tentang program Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP). 

c. Bagi peneliti, sebagai pedoman atau acuhan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 

d. Bagi nasabah atau para peminjam Usaha Ekonomi Desa Simpan 

Pinjam (UED-SP), sebagai bahan untuk menambah wawasan untuk 

menjalankan usahanya  
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e. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana 

Ekonomi (SE) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA 

RIAU. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun  yang menjadi lokasi penelitian adalah Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar. 

Adapun penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan salah satu Usaha Desa yang 

berkembang. Sehingga penulis ingin mengetahui sejauh mana penerapan terhadap 

pinjaman dana melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Yang menjadi subjek adalah benda, hal atau orang dimana tempat data 

untuk variabel melekat yang dipermasalahkan. Adapun subjek penelitian meliputi 

ketua pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), karyawan 

beserta pemanfaat dana  UED-SP di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. Adapun objeknya adalah penerapan terhadap 

penggunaan dana pinjaman melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-

SP). 

3. Populasi dan Sampel 
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Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti , populasi 

sebagai kumpulan atau agresi dari seluruh elemen dari individu yang merupakan 

sumber informasi dari suatu penelitin.
8
 Populasi dalam penelitian ini adalah petani 

cabe yang menggunakan dana UED-SP yang berjumblah 34 orang, metode yang 

penulis pakai adalah metode random sampling. Yaitu dengan mengambil sebagian 

populasi sebagai sampel dalam penelitian, penentuan ukuran sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. 

Sampel adalah suatu populasi tertentu yang menjadi perhatian dengan 

menggunakan teori slovin. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 orang 

kariawan dari dana UED-SP, dan 30 petani cabe yang ada di Desa Binamang 

Kecamatan XIII Koto Kampar. 

4. Sumber dan Jenis Data 

a. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah ketua pengelola, karyawan beserta nasabah atau 

pemanfaat pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-Sp) di 

Desa Binamang. 

b. Jenis Data 

                                                             
8
 Sugiono , Metode Penelitin Kombinasi (Mixed Methods),  (Bandung : Alfabeta, 2013), 

cet, ke II,hal 132 
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1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

yang lebih dikenal dengan interview (wawancara).
9
  Data yang diambil yaitu 

mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018, yang meliputi ketua pengelola Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), karyawan beserta pemamfaat dana 

pinjaman UED-SP di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar. 

2.  Data Sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh peneliti yang berasal dari hasil pengumpulan data primer. Misalnya 

berasal dari penelitian lapangan dan dari dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer 

dengan cara mengamati langsung objek datanya.
10

 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang akan 

diwawancarai. Misalnya, yang di wawancarai itu nasabah karena nasabah yang 

merasakan kesejahteraan tersebut. 

                                                             
9
Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,  Cetakan VIII,  

2007),  h. 91. 
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Jogiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis : Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman, 

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta,  2007),  h. 89. 
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c. Angket 

Angket merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti. Misalnya, yang di tanya 

yaitu para karyawan yang bekerja pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 

(UED-SP). 

d. Library research 

yaitu pengumpulan data dengan membaca beberapa refrensi yang ada di 

perpustakaan sebagai penunjang dalam penelitian ini. 

6. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan 

format diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas 

yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau 

gambaran tentang kondisi,situasi, maupun fenomena tertentu.
11

Berdasarkan 

penjelasan ini, penulis simpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu semata-mata hanya melukiskan keadaan obhek yang ada.
12

 

7. Teknik Penulisan 

a. Dedukatif yaitu memaparkan data-data yang bersifat umum yang ada 

kaitanya dengan tulisan, kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus. 

                                                             
11

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

Ilmu Sosial Lainy, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 68. 
12

Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 3. 
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b. Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan 

hasil observasi dalam suatu pernyataan yang lebih umum.
13

 

c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dengan 

apa adanya. 

F. Sistematika Penulisan 

Rangkaian sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab 

diperinci lagi menjadi beberapa Sub Bab yang saling berhubungan antara satu 

sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I   Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian,  

sistematika penulisan, Rencana Out Line. 

BAB II  Bab ini menerangkan gambaran tentang lokasi penelitian 

yang terdiri gambaran umum Desa Binamang Kecamatan 

XIII Koto Kampar, struktur organisasi  pemerintahan Desa 

Binamang, serta sejarah ringkas Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP), Visi Misi Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam. 

BAB III Bab ini  akan mengemukakan tentang teori-teori yang 

akan melandaskan pembahasan penelitian yang diperoleh 

melalui telaah pustaka yaitu, pinjaman, Pengertian Usaha 
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Juliansya Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 

2011), Edisi Pertama, h. 17. 
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Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Sumber-sumber 

Hukum Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Prinsip-

prinsip Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, pengertian 

Pendapatan dan pembiayaan, Pengertian pinjaman, 

Sumber-sumber Hukum Pendapatan, pembiayaan, dan 

pinjaman. 

BAB IV  Bab ini merupakan bab yang membahas hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian yang terdiri dari, Deskripsi dan 

Objek Penelitian, Hasil perhitungan data, Pembahasan 

mengenai hasil penelitian. 

BAB V Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang 

Kesimpulan dan Saran. 


