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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan hidup adalah dambaan setiap manusia. Masyarakat yang 

sejahtera tidak akan terbentuk jika para anggota masyarakat tersebut hidup 

dalam kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan harus dihapuskan karena 

merupakan suatu bentuk ketidaksejahteraan  yang menggambarkan kondisi 

yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
1
 Pengentasan 

kemiskinan perlu dilakukan terus menerus, bartahap dan terpadu didasari pada 

kemandirian, yaitu meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk 

menolong mereka sendiri. Hal ini berarti memberikan mereka kesempatan 

untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif. 

Keinginan manusia dalam hal kesejahteraan ekonomi adalah 

sebagaimana diakui dalam Islam, yaitu memberikan hak-hak yang pasti 

kepada manusia dan menyediakannya sebagai tata-tertip sosial yang menjamin 

kesejahteraan sosial bersama dan menghapus kemiskinan.
2
 Kondisi 

perekonomian yang terpuruk akhir-akhir ini sudah mengarah pada kondisi 

yang semakin tidak menentu. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan pada 

masa lalu justru menciptakan kesenjangan sosial yang cukup mencolok antara 

kaya dan miskin. 
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Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan 

bagian dari upaya memperkokoh struktur penggerak perekonomian nasional, 

yang selama ini lebih menekankan pertumbuhan daripada pemerataan, 

sehingga melahirkan struktur masyarakat minoritas kelas atas yang menguasai 

sebagian besar aset negara. Untuk dapat memajukan usaha mikro kecil dan 

menengah tersebut maka peran lembaga keuangan  seperti perbankan sangat 

dibutuhkan untuk membentu permodalan UMKM tersebut.  

Lembaga keuangan di Indonesia ditugaskan atau diarahkan untuk 

berperan sebagai agen pembangunan (agent of development), yaitu sebagai 

lembaga yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional ke arah taraf hidup rakyat banyak.
3
 

Sebgaimana juga dikemukakan oleh Aulia Pohan bahwa sektor perbankan 

merupakan sektor yang sangat penting perannya di dalam pembangunan 

nasional baik sebagai perantara sektor yang deficit dengan sektor yang surplus 

maupun sebagai agen pembangunan.
4
  

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berperan 

dibalik itu semua selama ini salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat, 

yang selalu memberikan kontribusi dalam usaha pengembangan perekonomian 

rakyat. Selama ini Bank Perkreditan Rakyat telah memberikan semangat dan 

dorongan terhadap terujudnya semangat para masyarakat Indonesia yang 

berasal dari kalangan menengah ke bawah yang ingin mencoba ikut serta 
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dalam upaya meujutkan perekonomian bangsa melalui usaha produktif yang 

mereka jalankan. 

Peranan sendiri bila diartikan secara bahasa adalah sebagai suatu yang 

memegang pimpinan utama dalam terjadinya suatu atau peristiwa.
5
 Sementara 

secara istilah peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan 

atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia 

menjalankan peranannya.
6
 Menurut James A.F dan R. Edward Freement 

“Peran” adalah pola-pola perilaku yang diharapkan dari seseorang individu 

dalam suatu unit sosial.
7
 Mereka menambahkan bahwa pola perilaku yang 

diharapkan bersifat fungsional. Jadi peranan adalah dimana seseorang atau 

institusi melakukan suatu kewajiban-kewajiban tertentu ataupun hak-haknya 

dan juga melakukan hal-hal yang bersifat fungsional.  

Jadi yang dimaksud dengan peranan disini adalah suatu institusi atau 

lembaga keuangan yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajiban maupun 

hak-haknya dalam membantu memajukan atau memberdayakan UMKM 

(Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) sehingga menjadi usaha yang produktif 

dan dapat mengerakkan sektor rill dalam perekonomian Indonesia. 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma  yang beralamatkan di Jl. Jend. 

Sudirman No. 7c Pekanbaru adalah salah satu bank perkreditan rakyat yang 

memberikan solusi bagi permasalahan diatas, yaitu dengan memberikan 
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bantuan kredit pinjaman modal yang ditujukan kepada pengembangan usaha-

usaha produktif yang dilakukan oleh UMKM yang ada di Pekanbaru.  

Salah satu dari wujud peran PT. BPR Fianka Rezalina Fatma dalam 

memajukan UMKM adalah dengan memberikan pinjaman dengan tingkat 

suku bunga yang rendah yaitu 10%, ini bertujuan agar dapat mengurangi 

beban usaha yang dikeluarkan oleh UMKM tersebut. Namun ternyata dengan 

diterapkannya kredit pinjaman tanpa bunga ini tidak juga membawa 

kelancaran bagi nasabah dalam menjalankan usaha, ini terbukti masih 

banyaknya kredit bermasalah di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang peran PT. BPR Fianka Rezalina Fatma dalam 

upaya memajukan UMKM di Pekanbaru, dan melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan judul penelitian: PERANAN PT. BPR FIANKA REZALINA 

FATMA DALAM MEMAJUKAN USAHA MIKRO KECIL DAN 

MENENGAH (UMKM) DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM. 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilaksanakan telah tearah dan sesuai dengan 

maksud yang diinginkan. Sehingga perlunya dilakukan batasan permasalahan 

dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian permaslahan dalam latar belakang 

masalah diatas, maka peneliti membetasi pada Peranan PT.BPR Fianka 

Rezalina Fatma dalam  Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) ditinjau dari Aspek Ekonomi Islam. 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul penelitian ini 

adalah: 

1. Permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, karena berkaitan dengan 

pertumbuhan perokonomian masyarakat. 

2. Kajian dalam judul di atas mampu untuk penulis melakukan penelitian. 

3. Lokasi penelitian terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 

4. Judul di atas belum pernah diteliti oleh orang lain. 

 

C. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan PT.BPR Fianka Rezalina Fatma dalam memajukan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah? 

2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh PT.BPR Fianka Rezalina Fatma 

dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah? 

3. Bagaimana tinjauan aspek ekonomi Islam terhadap Peran PT.BPR Fianka 

Rezalina Fatma dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah? 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan PT.BPR Fianka Rezalina Fatma 

dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh PT.BPR 

Fianka Rezalina Fatma dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 

c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan aspek ekonomi Islam terhadap 

PT.BPR Fianka Rezalina Fatma dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah 

2. Manfaat penelitian 

a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna 

mendapatkan gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Syariah dan 

Hukum, Prodi Ekonomi Syariah, UIN SUSKA Riau. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran, memperkaya khazanah, informasi dan 

praktisi tentang peranan PT.BPR Fianka Rezalina Fatma dalam 

memajukan usaha mikro kecil dan menengah. 

c. Sebagai bahan masukkan  untuk penelitian selanjutnya, terutama yang 

berhubungan dengan pendidikan yang sama. 
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E. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitan lapangan (Field Reseacrh). Lokasi 

penelitian ini bertempat di Jl.Jend.Sudirman No.7c Pekanbaru. 

2. Subjek dan Objek 

Adapun subjek penelitian ini adalah nasabah dan karyawan 

PT.BPR Fianka Rezalina Fatma di Jl.Jend Sudirman No.7c Pekanbaru. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peranan 

PT.BPR Fianka Rezalina Fatma dalam memajukan usaha mikro kecil dan 

menengah. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Menurut Azwar populasi adalah kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian.
9
 Populasi dalam penelitian ini 

adalah karyawan yang berjumlah 35 orang, dan nasabah kredit modal 

kerja PT. BPR Fianka Rezalina Fatma yang berjumlah 100 orang. 

b. Sampel  

 Sedangkan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode purposive sample (sample 

keterwakilan). Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 
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kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pimpinan sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi social yang akan 

diteliti.
10

 jadi dengan penggunaan metode ini akan sangat menghemat 

waktu dalam penelitian karena dengan menggunakan metode ini 

pengambilan sample tidak diambil secara keseluruhan pengambilan 

sampel hanya mengambil 20% dari jumlah 100 nasabah sedangkan 

dari pegawai penulis mengambil 6 orang karyawan sebagai sampel. 

Sehingga jumlah total sampel yang di ambil dalam penelitian ini 

berjumlah 26 orang. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang penulis dapatkan dari  angket dan 

wawancara langsung kepada subjek penelitian yaitu nasabah dan 

karyawan PT. BPR Fianka Rezalina Fatma. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu informasi yang diperlukan untuk 

menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau informasi dari 

pihak lain yang terkait dengan teori-teori yang dapat dipergunakan 

untuk menjelaskan permasalahan. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 

menunjang penelitian ini, yaitu:  

a. Wawancara 

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada 

responden. Adapun pilihan jawaban di sesuaikan dengan pertanyaan 

yang diberikan.hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid 

kebenarannya dan terarah.
11

 Wawancara ini ditujukan kepada karyawan 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma. 

b. Angket  

Angket adalah kumpulan pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis kepada responden dan cara menjawabnya dengan cara tertulis.
12

 

Angket merupakan  pemberian pertanyaan tertulis kepada responden. 

Angket ini ditujukan kepada pemilik UMKM yang mendapatkan 

pinjaman dan menjadi nasabah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data yang sudah ada (arsip) yang 

mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian dalam hal ini adalah data 

yang behubungan dengan profil Bank, jumlah karyawan, jumlah 

nasabah.
13
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6. Metode Analisis Data  

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

deskriptif kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami  oleh diri sendiri maupn orang 

lain.
14

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematik, maka pembatas 

masalah akan disusun denga sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I :  Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menerangkan latar 

belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum PT.BPR 

Fianka Rezalina Fatma, seperti sejarah singkat, struktur 

organisasi, visi dan misi serta produk-produk yang dikeluarkan 

oleh PT.BPR Fianka Rezalina Fatma. 

BAB III :  Pada bab ini terdiri dari tinjauan teoritis yang akan menjelaskan 

teori-teori yang relavan dengan penelitian ini. 
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BAB IV :  Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis hasil penelitian dan 

pembahasan, bagai mana peran dan kendala-kendala BPR 

Fianka Rezalina Fatma dalam memajukan UMKM dan bagai 

mana tinjauan ekinomi Islam. 

BAB V :  Merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dari masalah-

masalah yang dibahas pada penelitian, dan saran yang ditujukan 

kepada berbagai pihak. 

DAFTAR PUSTAKA 


