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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Manajemen Distribusi Dana Pada Unit Dagang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang Bagi Masyarakat Desa 

Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 

Menurut Ekonomi Syariah.” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tidak 

cukupnya modal yang dikelola oleh BUMDes Gemilang untuk disalurkan kepada 

masyarakat. Sedangkan masyarakat atau pun peminjam dana yang akan ditangani 

sangat banyak, bahkan sampai ada masyarakat yang mengantri untuk 

mendapatkan pinjaman dana tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya, tidak ada 

pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Gemilang dalam mendistribusikan 

dananya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi bebas dalam 

menggunakan dana tersebut dan bahkan ada beberapa dari mereka yang 

menyalahgunakan dananya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana 

manajemen distribusi dana pada unit dagang badan usaha milik desa (bumdes) 

gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo raya kabupaten 

kuantan singingi, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana 

tinjauan ekonomi syariah terhadapnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui manajemen distribusi dana pada unit dagang badan usaha milik 

desa (bumdes) gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo 

raya kabupaten kuantan singingi, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung 

dan penghambatnya, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah 

terhadapnya. 

Penelitian ini dilakukan di BUMDes Gemilang Desa Langsat Hulu 

7Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Populasi dalam 

penelitian ini didapat dari jumlah pengurus BUMDes sebanyak 7 orang  dan 

jumlah masyarakat sebanyak 272 orang. Jadi total keseluruhan populasinya adalah 

sebanyak 279 orang. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel sebanyak 

30 orang, 3 orang dari pengurus BUMDes, sedangkan dari masyarakat diambil 

10% yaitu 27 orang. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kegiatan 

distribusi atau pun penyaluran dana yang dilakukan oleh BUMDes sudah sesuai 

dengan ekonomi syariah, karena BUMDes Gemilang telah menerapkan prinsip 

keadilan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, sehingga hal tersebut 

dapat memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha 

yang telah dijalankan. Namun pada aspek pengawasan belum sesuai dengan 

ekonomi syariah karena pengelola tidak melaksanakan amanah untuk mengawasi 

penggunaan dana, padahal pengawasan merupakan aspek penting dalam 

manajemen. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Distribusi Dana, Ekonomi Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari 

sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang 

membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi yang 

berbeda dari sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini.
1
  

Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta‟ala sebagai khalifah 

yang mendiami dan memakmurkan bumi. Untuk tugas itu ia dilengkapi 

berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca indera, akal pikiran, 

hati nurani, nafsu dan sebagainya. Diciptakan pula berbagai kebutuhan mereka 

di bumi, seperti udara untuk bernafas, berbagai makanan dan minuman yang 

melimpah.
2
  

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 30: 

                           

                         

       

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

                                                             
1
 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2000), cet. ke-1, h. 7. 
2
 Masyhuri Machfudz, Demonstruksi Model Ekonomi Islam yang Terukur, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2015), cet. ke-1, h. 215. 
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(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih 

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui."
3
 

Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan 

ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, 

pelembagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan 

yang merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi 

kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin adalah ciri khas sistem 

ekonomi islam.
4
 

Manajemen merupakan koordinasi semua sumber daya melalui proses 

perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan 

pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
5
 

Sedangkan makna dari distribusi dalam ekonomi islam, yaitu mencakup 

pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. 

Di mana islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, 

dan meletakkan masing-masing kaidah untuk mendapatkan dan 

mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat.
6
 

                                                             
3
 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Cordoba, 2012), cet. 

ke-1, h. 6. 
4
 Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, terj. Suherman 

Rosyidi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), edisi pertama, cet.ke-1, h.1. 
5
 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010), cet. 

ke-1, h. 20. 
6
  Jaribah bin Ahmad al-haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khattab, (Jakarta: Khalifah, 

2006), cet. ke-1, h.212. 
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Dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat, pemerintah 

indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa 

membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

BUMDes adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah 

untuk mengelola aset-aset sumber daya yang dimiliki kemudian 

mengembangkan unit-unit usaha yang telah dijalankan kepada masyarakat 

dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan suatu 

usahanya. Dengan adanya BUMDes, maka diharapkan bisa membantu 

masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Hal ini juga 

merupakan suatu kegiatan tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam. 

Dalam hal ini, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran surah al-

Maidah ayat 2: 

                          

                          

                     

                         

              

Artinya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-

syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 
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dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). 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.
7
 

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-

kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan 

usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi 

asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. BUMDes yang 

ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat Desa, Karena tujuannya 

untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas 

produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat Desa. 

BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan 

menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan 

biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi.
8
 

BUMDes Gemilang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. 

Namun dalam pelaksanaannya, modal yang dikelola belum mencukupi untuk 

disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang akan ditangani 

                                                             
7
  Departemen Agama RI, op.cit, h. 106. 

8
 Kateria Fitriska, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam  

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning  Kecamatan Bintan Utara, 

Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 5 No. 2,  Tahun 2017, h.30. 
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sangat banyak, bahkan sampai ada yang mengantri untuk mendapatkan 

pinjaman dana tersebut. Karena melihat kurangnya modal yang dikelola, salah 

satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan simpanan sukarela 

yang berasal dari tabungan masyarakat, namun itu juga belum mencukupi. 

Selain itu, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Gemilang 

dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 

menjadi bebas dalam menggunakan dana tersebut dan bahkan ada beberapa 

masyarakat yang menyalahgunakan dananya. 

Jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat besarnya tergantung 

dari agunan yang diberikan. Jika agunannya berupa Kartu Keluarga, maka 

besar pinjaman yang diterima sebanyak Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000,- 

namun jika agunannya berupa sertifikat atau BPKB Mobil, maka jumlah 

pinjamannya lebih dari   Rp. 4.000.000,-.
9
  Namun, kembali lagi tergantung 

dari kebutuhan masyarakat ingin minjam berapa banyak sebab pinjaman 

orang-orang tidak bisa dipastikan.
10

 

Dan selama ini hubungan antara perangkat BUMDes dan pemanfaat 

dana berjalan dengan baik. Menurut salah satu masyarakat, bahwa setelah 

mendapatkan pinjaman dana dari BUMDes, kondisi ekonomi yang dirasakan 

mulai berangsur baik, di mana dana tersebut disalurkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakat.
11

 Namun ada juga fenomena dijumpai 

berdasarkan observasi dan wawancara awal ada masyarakat yang sudah 

                                                             
9
  Siti Fadilah, Kepala Unit Usaha BUMDes Gemilang, wawancara, Desa Langsat Hulu, 

21 Januari 2019. 
10

 Afri Triwibowo, Staf Administrasi BUMDes Gemilang, wawancara, Desa Langsat 

Hulu.21 Januari 2019. 
11

 Wasiyem, Pemanfaat Dana, wawancara, Desa Langsat Hulu, 21 Januari 2019. 
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mendapatkan bantuan dana namun keadaan ekonominya masih belum 

meningkat salah satunya seperti keadaan rumah yang masih kurang layak.  

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

terhadap permasalahan tersebut dengan judul “Manajemen Distribusi Dana 

Pada Unit Dagang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gemilang Bagi 

Masyarakat Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten 

Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah.” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada Manajemen 

Distribusi Dana Pada Unit Dagang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 

Gemilang Bagi Masyarakat Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya 

Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Syariah. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana manajemen distribusi dana pada unit dagang badan usaha milik 

desa (bumdes) gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu kecamatan 

sentajo raya kabupaten kuantan singingi? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen distribusi dana 

pada unit dagang badan usaha milik desa (bumdes) gemilang bagi 

masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan 

singingi? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen distribusi dana 

pada unit dagang badan usaha milik desa (bumdes) gemilang bagi 
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masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan 

singingi? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manajemen distribusi dana pada unit dagang badan 

usaha milik desa (bumdes) gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu 

kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen 

distribusi dana pada unit dagang badan usaha milik desa (bumdes) 

gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo raya 

kabupaten kuantan singingi 

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen 

distribusi dana pada unit dagang badan usaha milik desa (bumdes) 

gemilang bagi masyarakat desa langsat hulu kecamatan sentajo raya 

kabupaten kuantan singingi. 

 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi program 

Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi 

Syariah. 

2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas bagi 

penulis mengenai Manajemen Distribusi Dana Pada Unit Dagang Badan 

Usaha Milik Desa (Bumdes) Gemilang Bagi Masyarakat Desa Langsat 
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Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut 

Ekonomi Syariah. 

3. Sebagai panduan bagi instansi atau lembaga untuk mengetahui hal-hal 

yang berkaitan dengan Manajemen Distribusi Dana Pada Unit Dagang 

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gemilang Bagi Masyarakat Desa 

Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi 

Menurut Ekonomi Syariah. 

4. Sebagai kontribusi pemikiran dan informasi bagi para pembaca, khususnya 

bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang lainnya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 

mencari atau merumuskan masalah-masalah dari suatu fenomena, serta 

berusaha memberikan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku pada 

masyarakat dalam situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di BUMDes Gemilang yang terletak di 

Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan 

Singingi. Penulis melakukan penelitian di sini karena lokasinya mudah 
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dijangkau dan mudah dalam mendapatkan informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah masyarakat dan 

pengurus BUMDes Gemilang Desa Langsat Hulu Kecamatan Sentajo 

Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan yang menjadi objek adalah 

Manajemen Distribusi Dana Menurut Ekonomi Syariah. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 279, terdiri dari 7 orang 

pengelola dan 272 masyarakat. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 30 orang, 3 orang diambil dari pengurus BUMDes yakni 1 

orang Direktur, 1 orang kepala unit usaha, dan 1 orang staff pengurus. 

Sedangkan dari masyarakat diambil 10% yaitu 27 orang. Dari jumlah 

populasi penulis mengambil sampel menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
12

 

5. Sumber Data Penelitian  

a. Data primer  

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan penulis 

adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan angket 

dengan para staff BUMDes Gemilang Desa Langsat Hulu. 

 

 

                                                             
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), cet. ke-1, h.81. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang 

telah tersedia.
13

 

6. Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

untuk menunjang penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap obyek yang akan diteliti sehingga didapatkan 

gambaran yang jelas mengenai daerah yang akan diteliti. 

b. Angket 

Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa 

serangkaian pertanyaan yang ditujukan pada responden untuk 

mendapatkan jawaban. 

c. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara 

dan responden. Walaupun bagi pewawancara, proses tersebut adalah 

                                                             
13

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. ke-1, h. 

91. 



11 

 

 

suatu bagian dari langkah-langkah dalam penelitian, tetapi belum tentu 

bagi responden, wawancara adalah bagian dari penelitian.
14

 

d. Dokumentasi 

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya 

berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto 

dan juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang 

tersimpan di website.
15

  

7. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis 

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan  akhirnya.
16

 

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini, 

maka penelitian dibagi ke dalam beberapa BAB, yaitu sebagai berikut:  

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang terdiri 

dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitaan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

                                                             
14

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), cet. ke-1, h. 

194. 
15

 Juliansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, h. 141. 
16

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitaif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN Maliki 

Press, 2010), cet. ke-2, h. 352. 
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BAB II    :  GAMBARAN UMUM BUMDES GEMILANG 

  Bab ini merupakan Gambaran Umum BUMDes Gemilang Desa 

Langsat Hulu. Dalam bab ini membahas tentang Sejarah Berdiri 

BUMDes, Visi & Misi, Mekanisme Pengelolaan 

Pertanggungjawaban, Pembukaan Unit Usaha, Mekanisme 

Pembentukan Pengurus, Persyaratan Pengurus, dan Struktur 

Organisasi.  

BAB III   :  LANDASAN TEORI 

  Berisi tentang teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

tertulis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu 

yang mendukung penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis. 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang Manajemen 

Distribusi Dana Pada Unit Dagang Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Gemilang Bagi Masyarakat Desa Langsat Hulu 

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut 

Ekonomi Syariah, Faktor Pendukung dan Penghambat, serta  

Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadapnya. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM BUMDES GEMILANG 

 

A. Sejarah Berdiri BUMDes Gemilang 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang Desa Langsat Hulu 

merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk oleh pemerintah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Statusnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro 

milik pemerintah desa. Cikal bakal pembentukannya berasal dari Lembaga 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dari program Pemberdayaan 

Desa (BUMDes) Pemerintah Provinsi Riau.
17

 

BUMDes Gemilang berdiri diawali dengan adanya Musyawarah Desa 

Satu (MD I) Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau pada hari 

Kamis tanggal 03 Juni 2010 di Desa Langsat Hulu Kecamatan Benai 

(sekarang Kecamatan Sentajo Raya) Kabupaten Kuantan Singingi, yang 

dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, Anggota BPD, Masyarakat,Tokoh 

Masyarakat, dan Pendamping Desa maka disepakati berdirinya suatu lembaga 

usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sekarang dikenal dengan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama GEMILANG (Generasi Milik 

Langsat Hulu). Musyawarah desa tersebut dilaksanakan di Pendopo Desa yang 

terletak di Dusun Rawa Asri Desa Langsat Hulu.  

BUMDes Gemilang selanjutnya diperkuat dengan peraturan desa 

nomor 004/14.09.14.2012/2015. BUMDes dimaksudkan sebagai upaya 

                                                             
17

 Arsip dan Dokumen BUMDes Gemilang, Tahun 2015. 
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menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum 

yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa.
18

 

Desa Langsat Hulu merupakan desa defenitif dibawah pengelolaan 

pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di kecamatan 

Sentajo Raya, dengan luas wilayah 2525 ha. Desa Langsat Hulu berjarak 

dengan Kecamatan Sentajo Raya ± 29 Km dengan jalan darat, ± 38 Km dari 

Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi (Teluk Kuantan) dan ± 187 Km dari 

Ibu Kota Provinsi Riau (Pekanbaru). Desa Langsat Hulu dibatasi dengan 

Sungai Langsat (Timur), Desa Muara Langsat (Selatan), Desa Marsawa 

(Barat), serta Desa Teratak Air Hitam (Utara). Desa Langsat Hulu memiliki 4 

(empat) dusun yaitu, dusun Ujung Datar, Dusun Kembangan, Dusun Rawa 

Asri, dan Dusun Bukit Kemuning, serta memiliki 20 RT dan 9 RW. Penduduk 

Desa Langsat Hulu berjumlah ± 3.121 orang dengan jumlah penduduk laki-

laki ± 1.562 dan perempuan ± 1.559 dengan jumlah kepala keluarga.
19

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang adalah suatu lembaga 

yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik Desa Langsat 

Hulu yang diusahakan serta dikelola masyarakat desa. BUMDes Gemilang 

terdiri dari beberapa tim pelaksana kegiatan yang meliputi : Komisaris, 

Pengawas Umum, Direktur, dan Pengelola BUMDes serta Lembaga 

Pendamping Kecamatan yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Pembukaan Unit Usaha di BUMDes melalui musyawarah sesuai 

dengan potensi yang ada di desa yang dapat dikembangkan dan sesuaiuntuk 

                                                             
18

 Arsip dan Dokumen BUMDes Gemilang, Tahun 2015. 
19
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15 

 

 

perkembangan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat yang telah mendapat 

analisa dari fasilitator kabupaten. Unit usaha BUMDes ditetapkan dengan 

keputusan kepala desa berdasarkan musyawarah antara direktur, kepala desa, 

dan BPD serta boleh menghadirkan dari unsur atau komponen masyarakat. 

Setiap penambahan unit usaha dilakukan melalui musyawarah setelah 

dilakukan analisa tentang  kelayakan usaha dan mendapat rekomendasi dari 

fasilitator pembina BUMDes dan diputuskan dengan keputusan kepala desa. 

Tata cara menjalankan bidang per unit usaha ditetapkan oleh pengurus 

BUMDes yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) petunjuk 

pelaksanaan BUMDes Kabupaten Kuantan Singingi dan surat-surat dewan 

dari Dewan pembina BUMDes dan fasilitator. 

Sumber permodalan BUMDes terdiri dari:
20

 

1. Modal pangkal dari kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran 

pendapatan dan belanja (APB) Desa, serta dari tabungan masyarakat 

berupa dana bergulir yang berasal dari kegiatan program/proyek yang 

diserahkan kepada masyarakat.  

2. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta dari sumber lain yang 

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan 

modal pihak ketiga yang hak kepemilikannya diatur dalam surat keputusan 

kepala desa. Modal dari bantuan pemerintah provinsi riau dan kabupaten 

melalui program pemberdayaan desa (PPD) yaitu Dana Usaha Desa, 

Usaha Ekonomi Desa serta keuntungan usahanya dijadikan modal pada 

                                                             
20

 Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Gemilang, 
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unit usaha jasa keuangan dan sejenisnya, dengan ketentuan sebagai 

berikut:
21

 

a. Seluruh keuntungan usaha lembaga UED dari cadangan modal 

dijadikan modal desa yang merupakan modal awal BUMDes pada unit 

usaha jasa keuangan atau sebutan lain, yang diserahkan oleh pengelola 

lembaga UED kepada kepala desa, dengan adanya surat penyerahan. 

b. Dana Usaha Desa (DUD) poko beserta bunga DUD dari pinjaman 

lembaga UED dan dari cadangan modal UED dijadikan modal desa 

yang merupakan modal awal BUMDes pada unit usaha jasa keuangan 

atau sebutan lain. 

c. Dana program lain yang dihibahkan kepada pemerintah desa menjadi 

hak milik desa dapat menjadi modal BUMDes. 

d. Modal yang bersumber dari ketiga modal di atas dijadikan penyertaan 

modal desa kepada BUMDes yang disahkan dengan keputusan kepala 

desa. 

3. Tambahan modal dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau 

lainnya yang mengatur pinjamannya dilakukan oleh atau atas nama 

pemerintah desa yang diatur dalam peraturan desa. 

4. Modal dari bantuan pemerintah provinsi Riau dan Kabupaten melalui 

program pemberdayaan desa (PPD) yaitu dana usaha desa (DUD), Usaha 

Ekonomi Desa (UED) dan tabungan masyarakat berupa simpan pinjam 

                                                             
21

 Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes Gemilang, 
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serta keuntungan usahanya dijadikan modal pada unit usaha jasa keuangan 

dan sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Seluruh keuntungan usaha lembaga UED dari cadangan modal 

dijadikan modal usaha jasa keuangan atau sebutan lain yang 

diserahkan oleh pengelola lembaga UED kepada kepala desa dengan 

adanya surat pernyataan. 

b. Dana Usaha Desa (DUD) pokok beserta bunga DUD dari pinjaman 

lembaga UED dan dari cadangan modal UED dijadikan modal awal 

BUMDes pada unit usaha jasa keuangan atau sebutan lain, berdasarkan 

surat keputusan kepala desa. 

c. Dana simpan pinjam (SP) masyarakat pada program pemberdayaan 

desa (PPD) dijadikan modal BUMDes sebagai penyertaan modal 

berdasarkan berita acara musyawarah masyarakat yang menyimpan, 

untuk modal unit usaha yang disepakati bersama. 

 

B. Visi, Misi, dan Motto  

1. Visi 

Menjadi lembaga keuangan mikro pilihan masyarakat Langsat Hulu 

yang unggul dalam pemberdayaan dan layanan.  

2. Misi 

a. Memberikan layanan prima kepada pemanfaat BUMDes Gemilang. 
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b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan penambahan 

modal usaha dan mengembangkan semangat kewirausahaan 

pemanfaat. 

c. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan yang sehat, efektif, efisien, 

dan transparan.  

3. Motto  

Dari, oleh, dan untuk masyarakat Langsat Hulu.
22

 

 

 

C. Azas Mekanisme Pengelolaan Pertanggungjawaban  

1. Azas Pengelolaan BUMDes Gemilang 

a. Pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Warga masyarakat terlibat secara aktif. 

c. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
23

 

2. Laporan Bulanan BUMDes Gemilang: 

a. Kepala unit usaha membuat laporan bulanan atas pengelolaan unit 

usaha dosampaikan kepada direktur. 

b. Direktut membuat laporan perkembangan BUMDes tentang 

administrasi dan keuangan dengan disampaikan kepada kepala desa 

dan ditembuskan kepada dewan pembina kabupaten melalui fasilitator 

dan camat. 
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3. Pertanggungjawaban Tahunan 

a. Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan kepada direktur kepada 

kepala desa, kepala desa menyampaikan kepada BPD dalam forum 

musyawarah desa minimal satu tahun sekali. 

b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan jenis usaha 

kegiatan. Seperti, Pendahuluan (memuat latar belakang, maksud, dan 

tujuan usaha), Kegiatan usaha; memuat materi pelaksanaan / tenaga 

kerja, produksi, penjualan/pemasaran, dan juga keuntungan serta 

kerugian. 

c. Hambatan; membuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga 

kerja, permodalan, dan mitra usaha. 

4. Pembinaan dan Pengawasan  

a. Pembinaan  

1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes secara 

umum dilakukan oleh bupati melalui Badan pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintah desa atau fasilitator. 

2) Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk memberikan pedoman, 

bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3) Pembinaan yang dilakukan meliputi beberapa aspek, yaitu 

manajemen yang terdiri dari; manajemen proses dan manajemen 

keuangan, teknis dan pengawasan umum.
24
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b. Pengawas 

Pengawas sebagaimana yang dimaksud mempunyai kewajiban 

menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes 

sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Rapat tersebut dilakukan 

dengan tujuan: 

1) Pemilihan dan pengangkatan pengurus. 

2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha BUMDes. 

3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana 

operasional.
25

 

 

D. Pembukaan Unit Usaha  

1. Pembukaan unit usaha di BUMDes melalui musyawarah sesuai dengan 

potensi yang ada di desa serta dapat dikembangkan dan sesuai untuk 

perkembangan BUMDes dan kesejahteraan masyarakat yang telah 

mendapat analisa dari fasilitator Kabupaten. 

2. Unit usaha BUMDes ditetapkan dengan keputusan kepala desa 

berdasarkan musyawarah antara direktur, kepala desa, dan BPD serta 

boleh menghadirkan dari unsur atau komponen masyarakat. 

3. Setiap penambahan unit usaha dilakukan melalui musyawarah setelah 

dilakukan analisa tentang kelayakan usaha dan mendapat rekomendasi dari 

fasilitator pembina BUMDes dan diputuskan dengan keputusan kepala 

desa.
26
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E. Mekanisme Pembentukan Pengurus  

1. Pembentukan pengurus BUMDes dilakukan dengan musyawarah dan 

mufakat untuk menunjuk dan menetapkan jabatan direktur dan kepala unit 

usaha, dengan adanya berita acara penetapan musyawarah. 

2. Untuk periode pertama yang diprioritaskan kepada pengelola Usaha 

Ekonomi Desa (UED-SP), apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. 

3. Untuk periode yang selanjutnya dilakukan seleksi, dengan mekanismenya 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kepala desa membuat pengumuman dalam rangka perekrutan beserta 

syarat dan tahapannya. 

b. Mengadakan seleksi administrasi dan fit and propertis terhadap calon 

dan memberi penilaian terhadap hasil seleksi. 

c. Dalam melakukan penilaian, kepala desa melibatkan dewan pembina 

kabupaten dan fasilitator pembina BUMDes Kabupaten. 

d. Bagi yang dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan kriterianya maka 

dapat menetapkan nilai yang tertinggi untuk diangkat menjadi Direktur 

BUMDes.
27

 

F. Persyaratan Pengurus 

1. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha. 

2. Berpengalaman dan profesional. 

3. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya lima tahun. 

4. Umur saat mencalon minimal 20 tahun dan maksimal 60 tahun. 
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5. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian 

terhadap perekonomian desa. 

 

G.  Struktur Organisasi  

                                

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing pengurus 

BUMDes Gemilang yaitu sebagai berikut: 

1. Komisaris (Penasihat) bertugas sebagai berikut : 

a. Memberi nasihat pada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam 

melaksanakan pengelolaan BUMDes. 

b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelolaan BUMDes. 

KOMISARIS 

YATINO 

PENGAWAS 

SUNOTO 

DIREKTUR 

WARJONO 

KEPALA UNIT 

SITI FADILA 

Staff Administrasi 

AFRI TRIWIBOWO 

Staff Keuangan 

SUKAMTO 

Staff Debtcollector 

SUMIYEM 

Assisten Staff 

NOVA HERI, S 
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c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala 

menurunnya kinerja kepengurusan. 

d. Menyampaikan laporan perkembangan BUMDes minimal satu kali 

dalam satu tahun dalam forum musyawarah desa. 

e. Melaksanakan musyawarah pemberhentian pengurus BUMDes apabila 

telah mendapatkan rekomendasi dari pembina BUMDes kabupaten 

berdasarkan hasil audit atau evaluasi oleh fasilitator dan terdapat 

temuan melakukan penyelewengan dana atau penyalahgunaan 

kekuasaan serta kedakdisiplinan yang mengakibatkan kerugian atau 

terhambatnya perkembangan BUMDes yang diputuskan melalui surat 

keputusan kepala desa. 

f. Memberi izin tentang kerja sama dengan pihak lain.
28

 

2. Direktur/Manajer bertugas sebagai berikut: 

Direktur bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas 

pengelolaan BUMDes dan mewakili BUMDes di dalam dan luar 

pengendalian, dengantugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut: 

a. Tugas Direktur: 

1. Sebagai pimpinan organisasi pelaksana operasional secara 

kelembagaan dan administrasi. 

2. Mengembangkan dan membina Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang 

dapat melayani kebutuhan ekonomi warga desa. 
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3. Mengusahakan agar terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil 

dan merata. 

4. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian 

lainnya yang ada di dalam dan di luar desa, 

5. Menggali dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi 

ekonomi desa. 

6. Membina dan mengevaluasi kinerja kepala unit, asisten dan staf 

pelaksanaan operasional. 

b. Kewajiban Direktur: 

1. Membuat laporan keuangan sesuai dengan rekapan-rekapan 

laporan keuangan unit-unit usaha. 

2. Membuat dan menyampaikan proses kegiatan dalam bulan 

berjalan. 

3. Menyampaikan laporan dari seluruh usaha tiap bulan kepada 

kepala desa/penasihat dengan tembusan disampaikan kepada 

dewan pembina kabupaten kuantan singingi melalui fasilitator dan 

camat. 

4. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada kepala desa 

yang diteruskan kepada masyarakat melalui form musyawarah desa 

minimal satu kali dalam setahun bagi BUMDes. 

5. Membuat nota tugas, jikalau ada tugas yang diperbantukan kepada 

kepala unit usaha maupun staff. 

6. Bersama dengan kepala unit usaha sebagai spesimen tanda tangan 

pada bank yang disepakati, untuk rekening unit usaha. 
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3. Kepala unit bertanggung jawab kepada direktur atas pengelolaan unit 

usaha dengan tugas dan kewajiban yaitu sebagai berikut: 

a. Tugas Kepala Unit Usaha: 

1) Memimpin unit usaha dan bertanggung jawab penuh terhadap 

administrasi dan keuangan kepada direktur. 

2) Mengembangkan unit usaha agar berkembang dan mencari solusi 

agar unit usahanya tidak merugi atau vailid. 

3) Terciptanya pelayanan ekonomi masyarakat secara adil dan merata. 

4) Melakukan kas ofname harian pada posisi kas harian terhadap staff 

keuangan. 

b. Kewajiban Kepala Unit Usaha: 

1) Membuat laporan keuangan unit usaha dan disampaikan kepada 

Direktur. 

2) Membuat dan menyampaikan progres kegiatan dalam bulan 

berjalan kepada direktur. 

3) Membuat laporan lisan meupun tulisan kepada direktur tentang 

rencana kebijakan terhadap unit usaha. 

4) Bersama dengan direktur sebagai spesimen tanda tangan pada bank 

yang disepakati, untuk rekening unit usaha. 

4. Staff Keuangan bertugas sebagai penanggung jawab dan segala yang 

berkaitan dengan perbendaharaan di BUMDes, di antaranya berupa 

laporan keuangan. 
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5. Staff Administrasi bertugas sebagai memberikan layanan bidang 

administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan 

secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada bidang lainnya. 

6. Assisten staff  bertugas sebagai menyiapkan ruang kerja dan peralatan 

kantor untuk seluruh pengurus BUMDes. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Manajemen Distribusi Dana 

1. Manajemen 

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah 

managing (pengelolaan), sedang pelaksananya disebut manager 

(pengelola).
29

 Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga 

berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan 

dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata 

kerja yaitu managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan 

ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata 

benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan 

management. Akhirnya, management diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi managemen atau pengelolaan.
30

 

Di awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu 

sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada defenisi baku 

apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam 

bahasa arab adalah idara yang berarti berkeliling atau lingkaran, dalam 

konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, 

sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat 

bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Amin mendefenisikan manajemen 
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dalam perspektif ilahiah sebagai “Getting God-will done by the people” 

atau melaksanakan keridhoan Tuhan melalui orang.
31

 

Manajemen secara umum berarti suatu aktifitas khusus yang 

mencakup kepemimpinan. Pengarahan, pengembangan personal, 

perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang 

berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek, agar hasil-hasil 

yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.
32

 

Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi manajemen ialah:  

a. Luther Gullick (1861-1896) mengemukakan bahwa manajemen adalah 

suatu bidang ilmu (science) yang dipelajari secara sistematis. 

(Maksudnya mempelajari manajemen dengan menitikberatkan pada 

unsur ilmunya dalam arti manajemen digunakan sebagai ilmu 

pengetahuan).
33

 

b. Aldag dan Stearns (1995) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf, 

kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan 

secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu.
34

 

c. Mary Parker Follet (1868-1933) berpendapat bahwa manajemen 

adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

(Dia mengartikan manajemen dengan menitikberatkan pada seninya, di 
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mana praktik atau implementasi membuat system yang baik dan 

benar.
35

 

d. G.R Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan 

mempergunakan kegiatan orang lain.
36

 

e. Stoner dan Freeman (2000) menyatakan bahwa manajemen adalah 

proses dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengawasan 

pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber 

organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.
37

 

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan 

secara rapi, benar dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. 

Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Melakukan pekerjaan 

dengan benar, rapi dan benar itulah pokok dari manajemen, dan 

merupakan suatu yang di syariatkan dalam ajaran Islam.
38

  

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena 

ia mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. G.R Terry menyebut unsur manajemen dengan 

istilah “Enam M”. unsur-unsur manajemen tersebut perlu disinergikan 

agar tujuan organisasi bias tercapai dengan efektif dan efisien. Adapun 

unsur-unsur tersebut yaitu:
39
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a. Tenaga Kerja (Men) 

Tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun 

operatif. Merupakan unsur yang berperan penting dalam pelaksanaan 

manajemen. Manusia berfungsi bukan hanya sebagai perancana, 

pelaksana, pengaktualisasi, namun juga pengawas. 

b. Dana (Money) 

Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dana digunakan sebagai modal pembiayaan atas berbagai kepentingan 

yang berkaitan dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai. 

c. Metode (Methods) 

Cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan. 

Metode biasanya disusun secara sistematis sehingga pencapaian tujuan 

dan hasil yang dinginkan lebih muda untuk dicapai. 

d. Material (Materials) 

Bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil 

seperti apa yang diinginkan. 

e. Mesin (Machines) 

Mesin atau alat-alat yang diperlukan / dipergunakan untuk 

mencapai tujuan dan memberikan hasil yang optimal. Saat ini, peranan 

mesin semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan 

keinginan manusia. Bahkan mesin bukan lagi hanya berkaitan dengan 

alat, namun juga berkaitan dengan keunggulan yang dimiliki 

disbanding dengan pesaing. 
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f. Pasar (Markets) 

Pasar untuk menjual hasil. Dalam hal ini, pasar berkenaan 

dengan pelanggan. Saat ini, kebutuhan dan keinginan pelanggan 

semakin kompleks, sehingga produsen harus semakin kreatif dalam 

menghasilkan produknya. 

Sedangkan menurut Terry, fungsi dasar manajemen ialah 

berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan 

pengendalian. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:
40

 

a. Fungsi Perencanaan (Planning) 

Perencanaan dapat didefenisikan sebagai penentuan terlebih dahulu 

apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang 

mengerjakannya. Dalam perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti 

bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. 

Karena itu, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam kerangka 

untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan 

selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan 

dan sasaran apa yang akan dicapai.
41

 

Suatu perencanaan dikatakan baik apabila bersifat memudahkan 

dan secara efisien menunjang organisasi dalam mencapai tujuan. 

Perencanaan perlu memiliki sifat-sifat fleksibel dan mengantisipasi 
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perubahan internal dan eksternal organisasi. Kualitas perencanaan juga 

sangta dipengaruhi oleh individu-individu yang melakukan perencanaan.
42

  

b. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 

Organizing adalah bagian dari manajemen yang menyangkut 

pembentukan struktur peran yang sadar bagi orang-orang untuk mengisi 

lowongan dalam satu perusahaan. Ia sadar dalam arti memastikan bahwa 

semua tugas yang perlu untuk mencapai sasaran itu telah ditentukan,  dan 

diharapkan tugas itu telah diberikan kepada orang yang dapat paling baik 

melaksanakannya.
43

 

Jadi organizing itu menyangkut:
44

 

1. Penentuan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. 

2. Pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam departemen-departemen 

atau seksi-seksi. 

3. Penugasan kelompok-kelompok kegiatan tersebut kepada seorang 

manajer. 

4. Pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya. 

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar 

pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. 

Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang 

umumnya harus dilakukan adalah proses mendesain organisasi yaitu 
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penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, 

teknologi, dan tugas organisasi. Unit-unit kerja perlu dibentuk dan 

demikian pula hubungan antara pengurus dengan manajer serta antara 

manajer dengan pegawai perlu ditentukan sehingga akan melahirkan suatu 

struktur organisasi yang dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan 

antara bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu organisasi serta 

bagaimana mengkoordinasikan aktivitas organisasi.
45

 

c. Fungsi Menggerakkan / Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas 

dari pada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses 

mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tertentu.
46

 

Kepemimpinan (leadership) adalah suatu proses yang dilakukan 

manejer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para 

bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para 

bawahannya tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya baik 

sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu  tim untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan.
47

 

Defenisi kepemimpinan (leadership) tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut:
48
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1. Kepemimpinan memiliki sifat mengarahkan (directing) yaitu 

mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. 

2. Kepemimpinan memiliki sifat mempengaruhi (ingluencing), yakni 

dalam hal ini pemimpin harus mampu mengubah perilaku bawahan, 

kolega maupun atasan mereka, baik dengan perkataan, sikap, 

kepribadian, dan perbuatan agar pihak-pihak tersebut mau bekerja 

sama dalam proses pencapaian tujuan organisasi. 

3. Pemimpin memiliki wewenang yaitu hak yang dimiliki pemimpin 

untuk memerintah orang lain (bawahannya) dalam kegiatan-kegiatan 

yang berhubungan dengan tugas/pekerjaan. Wewenang ini berasal dari 

kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin. 

d. Controlling (Pengawasan) 

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata controlling. 

Dengan demikian, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan 

penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan 

hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan 

koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan 

masukan yang digunakan.
49

 

Dari pengertian di atas maka menurut prosenya, pengawasan 

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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1. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. 

2. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan 

rencana yang telah ditetapkan. 

3. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang 

diminta. 

4. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. 

5. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang digunakan.
50

 

 

2. Distribusi 

Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi distribusi ialah: 

a. David A. Revzan mengemukakan bahwa saluran distribusi merupakan 

suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke 

perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Pengertian 

distribusiyang dikemukakan tersebut masih bersifat sempit karena 

istilah barangsering diartikan sebagai suatu bentuk fisik, sehingga 

akibatnya lebih cenderung menggambarkan pemindahan jasa-jasa atau 

kombinasi antara barang dan jasa.
51

 

b. The American Marketing Association, saluran distribusi merupakan 

suatu struktur organisasi yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan 

pengecer melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan. 

Defenisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi yang pertama. 

Dengan memasukkan istilah struktur menjadikan definisi ini memiliki 

                                                             
50 Ibid. 
51

 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), edisi pertama, cet. ke-1, h. 87. 



36 

 

 

tambahan arti yang bersifat statis pada saluran dan tidak dapat 

membantu untuk mengetahui tentang hubungan-hubungan yang ada 

antara masing-masing lembaga. 

c. Philip Kotler, saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan 

peorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam 

mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari 

produsen ke konsumen.
52

 

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui adanya beberapa unsur 

penting, yaitu:
53

 

a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara 

berbagai lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu 

tujuan. 

b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar 

tertentu. 

c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai 

tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikannya. 

 

3. Pengertian Manajemen Distribusi 

Menurut Walters, manajemen distribusi adalah mengembangkan 

strategi yang searah dengan visi dan misi perusahaan, berdasarkan pada 

berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang 

secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaandan berada 
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dalam kondisi lingkungan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Jadi manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan 

yang berorientasi pada keputusan (decision oriented approach) yang 

berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang 

efektif mulai dari perencanaan (planning), mengorganisasikan 

(organizing), mengoperasikan (actuating), dan mengendalikan 

(controlling).
54

 

Menurut Swastha, fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok, yaitu: fungsi pertukaran (transaction function), fungsi 

penyediaan fisik (logistical function), dan fungsi penunjang (facilitating 

function).
55

 

a. Fungsi Pertukaran 

Fungsi pertukaran memerlukan transaksi antara dua pihak atau 

lebih. Beberapa fungsi yang ada dalam pertukaran adalah pembelian, 

penjualan, dan pengambilan risiko. 

1. Pembelian  

Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang yang akan 

dibeli untuk dijual kembali atau digunakan sendiri dengan harga dan 

kualitas tertentu. Apabila pembelian untuk dijual kembali maka 

pedagang besar bertindak sebagai saluran distribusi bagi pengecer. 

Sebagai pembeli hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas 

produk, harga, dan pembelian dalam jumlah yang paling ekonomis. 
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2. Penjualan  

Penjualan dilakukan oleh distributor, agen, atau pedagang besar 

sebagai alat pemasaran bagi produsen. Ini merupakan aspek place 

dalam marketing mix. Fungsi penjualan bertujuan untuk menjual barang 

yang diperlukan pembeli (pedagang besar) sebagai sumber pendapatan. 

Untuk menjual dengan baik, pedagang besar memerlukan pengetahuan 

tentang produk yang mencakup feature (unsur yang terkandung dalam 

produk), benefit (manfaat unsur/feature tersebut secara teknis), dan 

solusi.  

3. Pengambilan Risiko 

Menurut Saladin, anggota saluran distribusi mempunyai beberapa 

risiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari 

perusahaan sampai ke konsumen akhir. Fungsi pengambilan risiko 

anggota saluran distribusi berhubungan dengan perkiraan pelaksanaan 

pekerjaan saluran distribusi. Risiko-risiko tersebut meliputi pemrosesan 

pesanan, tempat penyimpanan persediaan, banyaknya persediaan yang 

disimpan dan pengiriman barang pesanan kepada pelanggan.  

b. Fungsi Penyediaan Fisik 

Fungsi penyediaan fisik terkait dengan proses perpindahan barang 

secara fisik dari produsen ke konsumen. Ada empat macam sub fungsi 

penyediaan fisik mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan 

pengangkutan/transportasi. 
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c. Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang ini bersifat membantu menunjang terlaksananya 

fungsi-fungsi yang lain. Yang termasuk fungsi penunjang adalah 

pendanaan, penyebaran informasi, dan juga koordinasi saluran. 

1. Pendanaan  

Fungsi pendanaan berkaitan dengan permintaan dan penyebaran 

dana untuk menutuo biaya dari saluran distribusi. Oleh karena itu, hal 

dasar yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan biaya 

distribusi, yaitu fasilitas, persediaan, komunikasi, dan juga transportasi. 

2. Penyebaran Informasi  

Berbagai macam informasi terutama terkaitdengan perubahan 

harga dan aktivitas promosi sangat diperlukan dalam saluran distribusi.  

3. Koordinasi Saluran  

Koordinasi dilakukan untuk mengorganisasi semua lembaga yang 

terlibat dalam saluran ditsribusi. Fungsi koordinasi ini sangat berkaitan 

dengan fungsi penyebaran informasi. Dengan melakukan koordinasi 

disertai dengan penyebaran informasi akan memudahkan 

pengembangan pelaksanaan dan teknik-teknik penyaluran. 

 

B. Dasar Hukum Manajemen Distribusi 

1. Dasar Hukum Manajemen 

Hakikat manajemen yang terkandung di dalam al-Quran adalah 

merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar 
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persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut, 

diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Hakikat 

manajemen yang terkandung dalam al-Quran ini, dengan demikian erat 

kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya 

konsep manajemen disandarkan kepada tiga dasar pemikiran tersebut 

(pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan 

manajemen).
56

 

Dalam sudut pandang Islam, manajemen diistilahkan dengan 

menggunakan al-tadbir (pengaturan), kata ini merupakan derivasi dari 

kata dabbaru (mengatur) yang terdapat di dalam al-Qur’an surah as-

Sajdah ayat 5-6: 

                          

                            

 

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu 

tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah Tuhan 

yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa 

lagi Maha Penyayang.
57

 

                                                             
56 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), ed. 1,cet 

ke-2, h. 69. 
57 Departemen Agama RI, op.cit, h. 415. 
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   Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah 

Subhanahu wa ta‟ala adalah pengatur alam (al-Mudabbir). Keteraturan 

alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Ta’ala dalam mengelola 

alam ini. Namun, karena manusia yangdiciptakan Allah telah dijadikan 

khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi sebaik-

baiknya.
58

 

2. Dasar Hukum Distribusi  

  Allah berfirman dalam al-Quran surah al-Ma’arij ayat 24 dan 25: 

                     

   

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).
59

 

Distribusi juga telah disinggung dalam firman Allah pada surah az-

Zukhruf ayat 32 yang berbunyi: 

                         

                             

            

  

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

                                                             
58

 Abdul Goffar, Manajemen Dalam Islam (Perspektif al-Qur‟an dan Hadits), 

(Bondowoso: STAI at-Taqwa), h. 38. 
59 Ibid, h. 569. 
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kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
60

 

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, 

konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan 

pembagian bagi hasil kekayaan dpat ditingkatkan sehingga kekayaan 

yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di 

antara golongan tertentu saja. Sementara itu, Anas Zarqa mengemukakan 

bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan 

kekayaan antara individu dengan cara penukaran (melalui pasar) atau 

dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, waqaf, dan zakat.
61

 

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zaqra di atas, dapat 

diketahui bahwa ketika bicara tentang aktivitas ekonomi di bidang 

distribusi maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomiyang 

ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam 

mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara 

melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak 

terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat waqaf dan lain 

sebagainya.
62

 

 

                                                             
60

  Ibid,  h. 491. 
61

 Baiq Mardiana, Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Manajemen Distribusi 

Baverage Garuda Food (Studi Kasus CV Rajawali Maju Perkasa Praya Lombok Tengah), 

(Mataram: UIN Mataram, 2017), h. 19. 
62 Ibid.   
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C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang 

pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka 

pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur dalam pasal 

213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004, bahwa desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu 

juga diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada pasal 78 

– 81, bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir 

dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa.
63

 

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

a. Meningkatkan perekonomian desa. 

b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

desa. 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa. 

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan 

pihak ketiga. 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga. 

                                                             
63

 Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai 

Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian 

Desa, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, Tahun 2014. 
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f. Membuka lapangan kerja. 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli 

desa.
64

 

3. Jenis-jenis Usaha BUMDes 

Bidang usaha BUMDes yaitu perindistrusian dan perdagangan, 

pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, perkebunan, jasa, 

keuangan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan energi yang berada 

di luar kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun jenis-

jenis usaha BUMDes antara lain, meliputi:
65

 

a. Pelayanan jasa keuangan yang meliputi simpanan, pinjaman 

perkreditan. 

b. Angkutan darat dan air dain lainnya yang sejenis. 

c. Kelistrikan, listrik desa dan lain-lain yang sejenis, pelayanan 

pembayaran PLN. 

d. Penyaluran sembilan bahan pokok masyarakat desa. 

e. Perdagangan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, 

tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis serta sarana 

dan pra sarana pertanian dan perkebunan. 

f. Industri kecil dan kerajinan rakyat. 

                                                             
64

 Arsip dan dokumen BUMDes Gemilang, Tahun 2015. 
65

 Ibid. 
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g. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan 

mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat. 

4. Prinsip Pengelolaan BUMDes 

Prinsip-prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes), yaitu sebagai berikut:
66

 

a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam 

pengelolaan badan usaha milik desa dan mampu saling bekerja sama 

dengan baik. 

b. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam 

pengelolaan badan usaha milik desa diharuskan memberikan 

dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk 

meningkatkan usaha BUMDes. 

c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam 

pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan 

golongan, suku, dan agama. 

d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan 

BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus 

terbuka dan segala laapisan masyarakat menegtahui seluruh kegiataan 

tersebut. 

e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif 

harus dipertanggungjawabkan. 

                                                             
66

 Tedi Kesuma, “Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) 

Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)”,  

Skripsi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2018. 



46 

 

 

f. Sustainable, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan 

usaha melalui BUMDes.  

D. Manajemen Distribusi Menurut Ekonomi Islam 

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, pada 

dasarnya al-Qur’an maupun sunnah hanya menetapkan pokok-pokoknya saja 

agar tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama, dan selebihnya untuk 

pengembangan lebih jauh diserahkan kepada orang-orang yang berkompeten 

di bidangnya. Islam tidak hanya memberikan ruang kebebasan ekonomi 

kepada manusia untuk melakukan kreatifitas dalam melakukankegiatan 

ekonominya termasuk dalam hal distribusi.
67

 

Makna distribusi dalam ekonomi islam sangat luas, yaitu mencakup 

pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. 

Di mana islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, 

dan meletakkan masing-masing kaidah untuk mendapatkan dan 

mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. 

Sebagaimana ekonomi islam juga memiliki politik dalam distribusi 

pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu 

masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi 

dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.
68

 

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi 

yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.
69

 

                                                             
67

 Masyhuri Machfudz, op.cit, h. 99. 
68

 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, loc.cit. 
69

 Rozalinda, Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: 

Rajawali Press, 2015), ed. 1, cet. ke-2, h. 135. 
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1. Keadilan  

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi 

semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam 

dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. 

Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua 

konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat 

diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu 

keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan 

prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembumian etika ekonomi, 

menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian. 

2. Kebebasan 

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah 

kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memiliki implikasi terhadap 

adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang 

muslim dapat menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan 

aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari 

kekayaan. Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan 

pengakuan hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hak milik 

sangat terkait dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan.
70

 

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis, 

yaitu sebagai berikut:
71

 

                                                             
70

 Ibid. 
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a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta 

ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik 

infak wajib maupun sunnah. 

b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan 

terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim 

untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. 

Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat 

mengjilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari 

andil dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang membebani 

pundak orang-orang yangberhutang atau hamba sahaya yang 

terikat untuk merdeka. Dan di antara yang berkaitan dengan 

pengembangan sumber daya manusia adalah yang tercakup dalam 

sistem distribusi ekonomi islam tentang cara-cara motivasi, di 

mana orang yang melakukan kebaikan diberikan pahala, 

sedangkan orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan 

siksa. Demikian pula memperhatikan kemampuan dan kemahiran 

ketika distribusi adalah yang dapat mendorong individu-individu 

untuk mengembangkan kemampuan mereka dan kualitas kerja. 

c. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu 

diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, 

dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk 

mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan 
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menguasai sumber-sumber  yang ditelantarkan atau buruk 

penggunaannya. 

Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi 

yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang 

seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut: 

a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya 

debab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi. 

b. Memberikan kesempatan bagi kelangsungan pengembangan hak 

milik melalui kegiatan investasi. 

c. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta 

menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-

pusat pertumbuhan. 

d. Larangn kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat 

mendistorsi pasar. 

e. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan hadiah 

kepada penguasa.
72
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E. Indikator Manajemen Distribusi Dana 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Manajemen 

Distribusi Dana 

1. Perencanaan 

(Planning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organisasi 

 

 

 

a. Pengurus mengembangkan 

BUMDes agar tumbuh dan 

berkembang menjadi 

lembaga yang dapat 

melayani kebutuhan 

ekonomi masyarakat. 

b. Direktur dan pengurus  

BUMDes membuat rencana 

detail tentang penggunaan 

dana yang akan dipinjamkan 

kepada masyarakat. 

c. Pengurus BUMDes 

mengadakan seleksi terhadap 

calon peminjam dan memberi 

penilaian terhadap karakter 

yang dimiliki calon peminjam 

dana tersebut.   

a. Adanya pembinaan terhadap 

penyelenggaraan kegiatan 

BUMDes secara umum yang 

dilakukan oleh bupati 
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3. pengawasan 

 

 

 

 

   

 

 

 

melalui Badan 

Pemberdayaan Masyarakat 

dan pemerintah desa atau 

fasilitator. 

b. Adanya partisipasi 

masyarakat dalam 

pelaksanaan pengelolaan dan 

penyaluran dana unit dagang 

yang dilakukan oleh 

BUMDes gemilang. 

c. Penetapan kebijakan 

pengembangan kegiatan 

usaha dari BUMDes 

Gemilang. 

a. Pengurus BUMDes 

mengadakan pengawasan 

dan evaluasi mengenai 

pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan BUMDes apabila 

terjadi gejala menurunnya 

kinerja kepengurusan. 

b. Adanya pengawasan dari 

BUMDes kepada terhadap 
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4. Kepemimpinan 

pemanfaat dana, dengan 

tujuan untuk mengetahui 

penggunaan dana yang 

dilakukan oleh masyarakat. 

a. Adanya keterbukaan 

mengenai kinerja yang 

menyangkut realisasi 

kegiatan usaha maupun 

upaya pengembangan 

BUMDes. 

b. Direktur BUMDes 

melaporkan perkembangan 

pelaksanaan kegiatan dan 

keuangan kepada kepala 

desa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data dan beberapa temuan yang dilakukan 

oleh penulis serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan juga 

saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang bekerja sama dengan BUMDes Gemilang. 

Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. BUMDes Gemilang merupakan lembaga keuangan mikro yang bertujuan 

salah satunya untuk meningkatkan perekonomian desa. Secara umum, 

manajemen distribusi dana yang dilakukan oleh BUMDes yaitu dengan 

memberikan dana pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan modal usaha yang dimiliki. BUMDes mengelola kegiatan 

usahanya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti 

perencanaan, organisasi, dan kepemimpinan. Namun BUMDes tidak 

melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan sehingga terjadi 

penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh masyarakat. 

2. Adapun faktor pendukungnya yaitu, adanya peran pemerintah, adanya 

kerja sama dengan pihak lain, adanya partisipasi dari masyarakat, 

kualitas layanan yang baik, adanya pengurus yang solid, dan juga lokasi 

kantor yang strategis. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu, 



76 

 

 

kurangnya penyertaan modal, dan juga tidak adanya sosialisasi yang 

diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat. 

3. Tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen distribusi dana pada unit 

dagang BUMDes Gemilang yaitu, kegiatan distribusi atau pun 

penyaluran dana yang dilakukan oleh BUMDes Gemilang sudah sesuai 

dengan ekonomi syariah, karena BUMDes Gemilang telah menerapkan 

prinsip keadilan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, 

sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat 

dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Namun pada aspek 

pengawasan belum sesuai dengan ekonomi syariah karena pengelola 

tidak melaksanakan amanah untuk mengawasi penggunaan dana, padahal 

pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa harus lebih bisa menjadi bagian yang berperan paling 

penting dalam menunjang perkembangan BUMDes Gemilang. 

2. BUMDes hendaknya memiliki program yang bisa menguntungkan 

masyarakat seperti membuka kesempatan pekerjaan bagi masyarakat 

yang belum memiliki pekerjaan. 

3. BUMDes harus bisa mengadakan evaluasi agar terciptanya unit usaha 

yang dapat memberikan  banyak manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kapan berdirinya BUMDes Gemilang? 

2. Berapa jumlah permohonan pinjaman yang masuk setiap bulannya? 

3. Berapa jumlah permohonanan pinjaman yang diterima? 

4. Apakah dana yang diberikan pemerintah sudah mencukupi untuk 

dipinjamkan kepada masyarakat? 

5. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan pinjaman dari BUMDes Gemilang?  

6. Berapa lama jangka waktu pencairan dana yang dilakukan BUMDes 

Gemilang? 

7. Berapa jumlah pinjaman yang diberikan BUMDes Gemilang? 

8. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang diberikan? 

9. Apa saja strategi yang dilakukan BUMDes Gemilang dalam mengelola 

dana simpan pinjam yang diperlukan masyarakat? 

10. Dalam mengelola dana simpan pinjam, apa saja faktor-faktor pendukung 

dan penghambat yang dihadapi BUMDes selama ini? 

11. Apakah ada nasabah yang menunggak dalam membayar pinjaman? 

12. Apakah pengurus BUMDes mengadakan pengawasan terhadap kegunaan 

dana yang sudah diterima oleh petani sawit? 

 

  



 

 

 

ANGKET PENELITIAN  

MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA PADA UNIT DAGANG BADAN 

USAHA MILIK DESA (BUMDES) GEMILANG BAGI MASYARAKAT 

DESA LANGSAT HULU KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN 

KUANTAN SINGINGI MENURUT EKONOMI SYARIAH 

 

1. Keterangan Angket 

a. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari nasabah 

BUMDes Gemilang Desa Langsat Hulu dalam penyusunan skripsi. 

b. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu kami dalam 

penyelesaian studi. 

2. Petunjuk Pengisian Angket 

a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih 

dahulu isi daftar identitas yang telah disiapkan. 

b. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang (X) 

pada jawaban yang dianggap paling tepat. 

c. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua soal 

dapat terjawab, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas segala 

bantuannya. 

3. Identitas Responden 

Nama   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat    : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan   : 



 

 

 

4. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana menurut anda prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh 

BUMDes Gemilang? 

a. Mudah  

b. Sulit  

2. Apakah jangka waktu pencairan dana  yang diberikan BUMDes Gemilang 

relatif lama? 

a. Lama 

b. Tidak lama  

3. Digunakan untuk apakah dana yang diperoleh dari BUMDes Gemilang? 

a. Modal Usaha 

b. Kebutuhan  Hidup 

c. Modal Usaha dan Kebutuhan Hidup 

4. Apakah Bapak/ibu  merasa terbantu dengan adanya distribusi dana yang 

diperoleh dari BUMDes Gemilang? 

a. Iya  

b. Tidak  

5. Apakah ada pengawasan dari BUMDes terkait dengan penggunaan dana 

yang diperoleh? 

a. Ada 

b. Tidak Ada 

 



 

 

 

6. Apakah pengurus BUMDes Gemilang dalam menyalurkan dana 

dilakukan secara adil? 

a. Iya  

b. Tidak  

7. Apakah pendapat bapak/ibu meningkat setelah memperoleh dana dari 

BUMDes Gemilang? 

a. Meningkat 

b. Tidak Meningkat 

8. Berapakah jumlah dana yang diperoleh dari BUMDes Gemilang? 

a. Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

b. Rp. 3.500.000 – Rp. 6.000.000 

c. Rp. 6.000.000 lebih 

9. Berapakah jumlah pendapatan bapak/ibu sebelum memperoleh dana dari 

BUMDes Gemilang? 

a. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 

c. Rp. 3.000.000 lebih 

10. Berapakah jumlah pendapatan bapak/ibu setelah memperoleh dana dari 

BUMDes Gemilang? 

a. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

b. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 

c. Rp. 3.000.000 lebih 

 



 

 

 

   
 

 
          

Setelah Melakukan Wawancara dengan Pengurus BUMDes Gemilang 

 



 

 

 

 
 

 
 

Melakukan Wawancara dengan salah satu petani sawit 

 

 



 

 

 

Menyebarkan angket kepada pemanfaat dana simpan pinjam BUMDes Gemilang 
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