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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, peranan pemerintah akan makin berkembang 

dan sebaliknya peranan masyarakat termasuk dunia yang akan makin 

meningkat. Dalam dunia yang semakin meningkat terbuka yang tidak 

mengenal batas-batas negara dan bangsa, peranan pemerintah akan lebih 

ditekankan pada fungsinya sebagai lembaga pengayom dan pengendalian agar 

pembangunan yang sebagian besar dilaksanakan masyarakat tetap 

berpengaruh pada tujuan dan yang diidamkan yakni masyarakat yang maju, 

mandiri, sejahtera lahir dan batin serta berkeadilan.
1
 

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan saling tolong 

menolong atau kerjasama dengan orang lain, karena manusia merupakan 

makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan 

bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak bisa 

hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, oleh karena itu manusia tidak 

dapat menghindarkan diri dari kerjasama antara manusia satu dengan manusia 

lainnya untuk mencapai sebuah tujuan, kebutuhan dan kemajuan hidupnya 

sehingga tidaklah pantas menghindari kerjasama apabila hal itu terjadi. 

Dalam ajaran Islam juga dijelaskan dan diwajibkan membantu sesama 

saudara yang lemah, sebagaimana diterangkan dalam QS. Al-Maaidah (5)  

ayat 2: 
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Artinya:“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran”. 

Ayat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa manusia dalam kehidupan 

sehari-hari haruslah saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik, agar 

bisa membantu orang lain yang sangat membutuhkan. 

Dewasa ini, perkreditan menduduki posisi yang sangat penting dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini mencerminkan adanya 

tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Pinjaman ini dimaksudkan 

untuk membantu masyarakat mendapatkan sejumlah modal usaha, agar 

tercapainya tujuan dari kegiatan ekonomi yang bersifat sosial seperti 

memberantas kemiskinan, memberantas kelaparan dan kemelaratan
2
. 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti 

kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah 

kepercayaan
3
. Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 

10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga
4
. 

                                                           
2
 Mawardi, Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 6 

3
 Thamrin Abdullah, dan Farncis Tantri,  Bank Dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : 

Rajawali  Pers, 2012 ) Ed-1 Cet-1, h. 162. 
4
 Kasmir,  Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, h. 73 



 

 

3 

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari 

perencanaan jumlah kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian 

kredit dan sistem pengendalian kredit. Pengendalian kredit adalah usaha-usaha 

untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. 

Pemberian kredit mutlak dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet 

dan penyelesaian kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang 

diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur 

bersangkutan
5
. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam 

masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat 

yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan  peran partisipasi 

dalam membangun masyarakat
6
. 

Banyak persoalan-persoalan yang muncul akibat dilanda kemiskinan, 

salah satunya dibidang sosial sering terjadi tindakan pidana seperti pencurian, 

perampokan, pemerasan dan tindakan kejahatan lainnya, persoalan tersebut 

disebabkan oleh kegelisahan masyarakat dalam menjalani kehidupan dibawah 

garis kemiskinan
7
. 

Program pengentasan kemiskinan harus benar-benar diarahkan 

langsung kepada masyarakat miskin, bukan birokrasi (sistem pemerintahan 

jenjang jabatan) salah satunya yang efektif adalah melalui  kredit mikro atau 

pinjaman lunak
8
. 
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Dalam sistem ekonomi Syariah pembiayaan dilakukan dengan prinsip 

mudharabah, musyarakah dan pinjaman dalam al-qardh. 

Mulai pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdiri dari PNPM 

Perdesaan, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur, serta PNPM Wilayah 

Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan program 

pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
9
. 

Dalam Program PNPM-Mandiri Perdesaan  mempunyai beberapa jenis 

kegiatan salah satunya adalah jenis kegiatan Simpan Pinjam oleh kelompok 

Perempuan (SPP), kegiatan SPP ini  memberikan bantuan dana kepada 

masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam permodalan untuk usaha 

kecil, sehingga diharapkan akan dapat menambah pendapatan keluarga
10

. 

Menurut Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP, pengelolaan dana SPP adalah 

upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, 

baik dari sisi pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan 

pemerintahan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2014 pasal 4 fungsi dari dana 

SPP yaitu: Memberikan pinjaman dana untuk usaha produktif, 

menumbuhkembangkan kelompok usaha produktif dan perempuan, 

mendayagunakan kemampuan potensi lokal dalam pengembangan usaha bagi 

                                                           
9
 Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP), Petunjuk 

Tekhnis Operasional PNPM-MP, (Jakarta:2007), h. 58 
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ekonomi masyarakat miskin, mempertinggi kualitas sumber daya manusia dan 

kelompok untuk mencapai terciptanya masyarakat yang mandiri, serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
11

.  

Dengan  adanya pengelolaan yang baik terhadap dana Simpan Pinjam 

Perempuan ini di dalam kelompok, diharapkan program Simpan Pinjam 

Perempuan mampu menjadi alat dalam mengembangkan usaha bagi ekonomi 

masyarakat, tetapi dalam kenyataannya di Desa Tarai Bangun sebagian dari  

masyarakat yang menjadi nasabah SPP PNPM-Mandiri Perdesaan 

menggunakan dana pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan konsumtif 

bukan digunakan sebagai modal usaha sehingga nasabah tersebut tidak bisa 

membayar angsuran pinjaman, maka banyak terjadi  penunggakan.
12

. 

Adapun data pinjaman yang menunggak dapat dilihat pada tabel I.I 

berikut ini: 

Tabel I.I 

Data Tunggakan Nasabah 

Tahun 2013-2015 

 

No  Tahun  Kriteria tunggakan Jumlah  

nasabah 

Jumlah tunggakan Persentase 

(%) 

1 2013 Dalam perhatian 

khusus 

10 orang Rp.6.289.000-, 14.53% 

Kurang lancar 6 orang Rp.3.828.000-, 8.85% 

Diragukan  6 orang  Rp.3.103.000-, 7.17% 

Macet  48 orang Rp.30.056.000-, 69.45% 

2 2014 Dalam perhatian 

khusus 

8 orang Rp.4.840.000-, 11.60% 

Kurang lancar 7 orang Rp.5000.000-, 11.99% 

Diragukan 7 orang Rp.3.518.000-, 8.43% 

Macet 52 orang Rp.28.356.000-, 67.98% 
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3 2015 Dalam perhatian 

khusus 

10 orang Rp.5.670.000-, 15.04% 

Kurang lancar 9 orang Rp.4.889.000-, 12.97% 

Diragukan 7 orang Rp.3.640.000-, 9.66% 

Macet 44 orang Rp.23.491.000-, 62.33% 

Total 216 orang Rp.122.680.000-, 100% 

Sumber data: Dokumen SPP PNPM-MP Desa Tarai Bangun 

  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 dalam 

perhatian khusus sebanyak 10 orang dengan jumlah tunggakan sebesar 

Rp.6.289.000-, atau sebesar 14.53% dan kurang lancar sebanyak 6 orang 

dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.3.828.000-, atau sebesar 8.85% 

kemudian yang diragukan sebanyak 6 orang dengan jumlah tunggakan sebesar 

Rp.3.103.000-, atau sebesar 8.43% dan macet sebanyak 48 orang dengan 

jumlah tunggakan sebesar Rp.30.056.000-, atau sebesar 69.45%, kemudian 

pada tahun 2014 yang dalam perhatian khusus sebanyak 8 orang dengan 

jumlah tunggakan sebesar Rp.4.840.000-,atau sebesar 11.60% dan kurang 

lancar sebanyak 7 orang dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.5000.000-,atau 

sebesar 11.99% kemudian yang diragukan sebanyak 7 orang dengan jumlah 

tunggakan sebesar Rp.3.518.000-,atau sebesar 7.17% dan macet sebanyak 52 

orang dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.28.356.000-, atau sebesar 67.98%,  

sedangkan pada tahun 2015 dalam perhatian khusus sebanyak 10 orang 

dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.5.670.000-,atau sebesar 15.04% dan 

kurang lancar sebanyak 9 orang dengan jumlah tunggakan sebesar 

Rp.4.889.000-,atau sebesar 12.97% kemudian yang diragukan sebanyak 7 

orang dengan jumlah tunggakan  sebesar Rp.3.640.000-,atau sebesar 9.66% 

dan macet sebanyak 44 orang dengan jumlah tunggakan  sebesar 

Rp.23.491.000-,atau sebesar 62.33% 
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Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : Kredit Bermasalah dan 

Langkah Penyelesaiannya pada Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri 

Perdesaan di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tarai 

Bangun Kecamatan Tambang). 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kredit Bermasalah 

dan Langkah Penyelesaiannya pada Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan di 

Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan 

Tambang). 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah 

pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan di Desa Tarai 

Bangun Kecamatan Tambang? 

2. Bagaimana langkah penyelesaian kredit bermasalah pada dana Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM)-Mandiri Perdesaan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang? 

3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kredit bermasalah dan 

langkah penyelesaiannnya pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan 

di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah 

pada dana Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan di Desa Tarai 

Bangun Kecamatan Tambang 

b. Untuk mengetahui  langkah penyelesaiannya kredit bermasalah yang 

dilakukan oleh manajeman pada dana Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri 

Perdesaan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang 

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kredit bermasalah 

dan penyelesaiannya pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri 

Perdesaan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan masukan bagi pencinta ilmu pengetahuan terutama bagi 

masyarakat umum agar memanfaatkan dana Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) sesuai dengan fungsinya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengurus SPP 

PNPM-Mandiri Perdesaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. 
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c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada 

program SI pada jurusan Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam 

Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian 

ini dilakukan di PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Tarai Bangun Kecamatan 

Tambang. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena di Desa Tarai 

Bangun terdapat banyak keluhan dari para ketua kelompok di perdesaan 

mengenai penunggakan pembayaran pinjaman oleh anggota peminjam. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus 

serta masyarakat yang mengalami penunggakan pembayaran pinjaman 

pada dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan di 

Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, dan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah kredit bermasalah dan langkah penyelesaiannya pada 

dana Simpan Pinjam Perempuan(SPP) Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan di Desa Tarai Bangun Kecamatan 

Tambang. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas: objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
13

. 
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 Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan R&D, (Bandung: Afabeta, 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri 

Perdesaan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang yang berjumlah 4 

orang dan kelompok nasabah menunggak yang meminjam dana 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-Mandiri Perdesaan yang 

berjumlah 18 kelompok sebanyak 216 orang. 

b. Sampel adalah sebagian dari seluruh jumlah populasi, yang diambil 

dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap 

mewakili seluruh anggota populasi
14

. Sampel pada penelitian ini yaitu  

4 Unit Pengelola Kegiatan  dengan menggunakan tekhnik Total 

Sampling dan nasabah yang menunggak sebanyak 43 nasabah yaitu 

20% dari jumlah populasi  dengan menggunakan teknik Purposive 

Sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dari peneliti
15

.  

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh  langsung di lapangan 

dari pengurus dan pemanfaat dana SPP PNPM-Mandiri Perdesaan 

Desa Tarai Bangun baik dari hasil wawancara atau hasil pengisian 

angket yang dilakukan oleh peneliti.  

b. Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya 
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 Jusuf Soewadji, MA, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 

2012), h. 132 
15

 Ibid, h. 147 
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sudah dalam bentuk publikasi
16

. Data dalam penelitian ini yaitu data 

yang bersumber dari buku-buku refrensi yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

5. Tehnik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk 

mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk 

pengamatannya adalah secara langsung. 

b. Wawancara yaitu menunjukan pertanyaan secara langsung kepada 

subjek penelitian menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu serta dengan melakukan 

pengamatan langsung dilapangan. 

c. Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis 

dengan memberi jawaban alternatif  untuk setiap pertanyaan, 

kemudian disebarkan keresponden yang menjadi subjek penelitian. 

d. Studi pustaka, yaitu peneliti memperoleh data dari buku di 

perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian.  

6. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu data yang terkumpul dikelompokan ke dalam kategori-

kategori berdasarkan persamaan jenis, kemudian antara data yang satu 

dengan data yang lain dihubungkan untuk menggambarkan permasalahan 

                                                           
16

Muhammad,  Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), hal. 102. 
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yang diteliti secara utuh. Dan selanjutnya dianalisa secara kritis dengan 

menggambarkan dan memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan 

dengan apa adanya.  

7. Metode Penulisan 

a. Metode deduktif, yaitu mengungkapkan data-data umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan 

diambil kesimpulan secara khusus. 

b. Mtode induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus 

kemudian diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum. 

c. Metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang umum 

kemudian dismpulkan secara khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar lebih terarah serta memudahkan dalam memahami penulisan ini, 

maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan Profil Desa Tarai Bangun Kecamatan 

Tambang, Gambaran Umum  PNPM-Mandiri Perdesaan, Desa 

Tarai Bangun Kecamatan Tambang 
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BAB III  :  TINJAUAN TEORITIK 

  Yang terdiri dari: Pengertian Kredit dan Kredit Macet, Jenis-

Jenis Kredit, Tujuan dan Fungsi Kredit, Unsur-Unsur Kredit, 

Penilaian atau Analisis Pemberian Kredit, kualitas kredit, Upaya 

Penyelesaian Kredit Macet, pembiayaan dalam sistem ekonomi 

Islam 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasannya, 

yaitu Kredit Bermasalah dan Langkah Penyelesaiannya pada 

Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan diTinjau 

Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Tarai Bangun 

Kecamatan Tambang). 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran. 

 


