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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan desa memegang peranan yang sangat penting karena

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi

terhadap pembangunan Daerah dan Nasional. Hal tersebut terlihat melalui

banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk

pemberdayaan desa. Sebagai suatu proses, maka pemberdayaan merupakan

langkah awal bagi masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya di mana

masyarakat memiliki kekuatan dan kemampuan guna meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam

masyarakat.

Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas

pada keamanan dalam negeri tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus

merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal ; makmur dan

adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan

pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial

kepada mereka termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.1

Kecenderungan dari pelaksanaan pemberdayaan yang selama ini di

lakukan oleh pemerintah lebih menekankan kepada program Charity misalnya

seperti bantuan sarana prasarana, lahan, perumahan serta bantuan modal usaha

melalui lembaga keuangan.

1 M. Faruq an Nabahan, Sistem Ekonomi Islam ; Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis
dan Sosialis ) , (dalam buku Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam : Sejarah, konsep, Instrumen,
Negara, dan Pasar, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2013) hlm.117.
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Dewasa ini peran lembaga keuangan maupun non-keuangan yang

memberikan kredit sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak di

capai. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit seperti yang diungkapkan

oleh Kasmir ( 2004) adalah sebagai berikut : 2

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit

tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang di terima oleh

lembaga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan

kepada nasabah atau pemanfaat dana

2. Membantu usaha nasabah atau pemanfaat dana

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang

memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja,

maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas

usahanya

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak

perbankan maka akan semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya

peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Dalam Islam pemberian kredit di kenal dengan utang piutang atau

qard. Pemberian kredit dalam islam bertujuan untuk mendatangkan

kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat

membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat

menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana dalam QS Al

Baqarah (2 : 245)

2 Kasmir, 2004, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Hal 96
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Artinya : siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.3

Dalam QS Al Maidah (5 : 2) juga di tegaskan :








Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya.4

Sebuah lembaga keuangan atau non- keuangan yang mampu mengelola

kredit dengan tanpa adanya suatu masalah akan mempengaruhi kondisi

perekonomian menjadi baik sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian,

sebagaimana diketahui bahwa kwalitas kredit ditentukan kolektibilitasnya,

artinya lancar atau tidaknya pembayaran bunga atau pokok pinjaman serta

kemampuan debitur akan ditinjau dari keadaan usahanya. Perlu diketahui

bahwa kredit tidak menjadi bermasalah secara tiba-tiba tanpa gejala. Pada

umumnya kredit berkembang menjadi bermasalah melalui tahapan-tahapan

yang ada gejala-gejalanya.

Menurut Veithzal Rivai menyebutkan bahwa gejala dini kredit

bermasalah adalah sebagai berikut : 5

3QS Al Baqarah : 245
4QS Al Maidah :2
5 Veithzal Rivai, dkk, Credit Management Handbook : Manajemen perkreditan cara mudah

menganalisis kredit (Jakarta, Edisi Revisi, 2005) hlm. 402.
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1. Ada tunggakan

2. Mengajukan perpanjangan

3. Kondisi keuangan menurun

4. Laporan keuangan terlambat

5. Hubungan pemanfaat dana atau bank semakin renggang, menghindar

setiap kali dihubungi

6. Penurunan nilai atau hilangnya jaminan

7. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana

Berbagai langkah dalam proses pemberian kredit tersebut telah

dilakukan oleh pejabat-pejabat kredit secara hati-hati dengan pengawasan

yang berkesinambungan agar kredit yang diberikan pada masa tertentu dapat

dikembalikan dengan baik dan membawa keuntungan yang diharapkan,

namun dalam perkembangannya tidak semua kredit yang diberikan berjalan

lancar, tapi sebagian tidak lancar dan sebagian justru menuju kearah

kemacetan atau kredit bermasalah.

Akhmad Mujahidin dalam buku “ Hukum Perbankan Syariah “

mengatakan  bahwa risiko yang sering terjadi dalam usaha perbankan pada

umumnya adalah risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Faktor

penyebab Non Performing Loan antara lain karena kesalahan penggunaan

kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk serta kondisi

perekonomian.6 Menurutnya timbulnya kerugian bagi bank/lembaga adalah

6 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan
Pertama, 2016 hlm. 23
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akibat dari banyaknya kredit macet sebagai akibat dari adanya salah kelola

atau salah menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Untuk

menghindari adanya tumpukan kredit macet maka perlu diterapkan prinsip

kehati-hatian dengan konsisten (Istiqamah).7 Hal ini sesuai dengan apa yang

disebut dalam pasal 8 ayat (1) yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan
dimaksud sesuai yang diperjanjikan.”

Menurut Akhmad Mujahidin, pasal tersebut sebenarnya menentukan

kriteria sehat. Suatu Bank/Lembaga dikatakan sehat apabila memenuhi

ketentuan yakni ; Kecukupan modal, Kualitas asset, Kualitas Manajemen,

Liquiditas, Rentabilitas, Solvabilitas, Aspek lain yang berhubungan dengan

usaha Bank, Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

Tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah.8

Perlindungan terhadap perekonomian dan kesejahteraan bagi

masyarakat desa diantaranya diatur pada pasal 213 ayat (1), (2) dan (3)

undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang

menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)  sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman

pada peraturan perundang-undangan serta dapat melakukan pinjaman sesuai

peraturan perundang-undangan.

7 Ibid hlm.24
8 Ibid hlm 29
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Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kampung telah melaksanakan Program Pemberdayaan Desa

(PPD) yang berbasis usaha ekonomi mikro dan kecil guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

secara mandiri dan berbadan hukum.

“Menurut keterangan John Effendy selaku Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang mengatakan bahwa
perubahan nama BUMDes menjadi BUMKam berdasarkan landasan
hukum yang  mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor
1 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung (UU
terlampir), Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2007
tentang Badan Usaha Milik Desa,  dan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis BUMKam Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2016 (UU
terlampir).” 9

Sekedar catatan, sesuai Peraturan Daerah yang disepakati DPRD

Kabupaten Siak pada tanggal 15 Januari 2015, sebutan Desa di Siak agar

selaras dengan tradisi dan budaya sehingga dirubah menjadi Kampung dan

sebutan Kepala Desa dirubah menjadi Penghulu.10

Berdasarkan wawancara dengan Koordinasi Daerah Program

Pemberdayaan Desa (PPD) atau Leader Kabupaten Siak juga menjelaskan

sejarah proses perubahan Usaha Ekonomi Desa (UED) menjadi Badan Usaha

Milik Kampung ( BUMKam)

“Awal berdirinya UED sejak tahun 2005. Dulu pembinaan UED
dilaksanakan oleh provinsi selama 3 tahun, setelah 3 tahun berjalan
pada tahun 2009 pembinaan  kembali diserahkan kepada kabupaten itu
sendiri untuk mengelola dana melalui lembaga BUMDes, selanjutnya
pada tahun 2015 dirubah kembali BUMdes menjadi BUMKam sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 .”
Kata Bapak Ikhfa Rafii, S.pi ( Koordinator Daerah Program
Pemberdayaan Desa (PPD) Kabupaten Siak, juga mantan leader
Provinsi Riau) 11

9 Wawancara Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak pada Tanggal 14
November 2016 di Kantor Bupati Siak

10 www.Indoplaces.com/mod.php?mod=Indonesia&op=view_region&regid=154
11 Wawancara Koordinator Daerah PPD Kabupaten Siak Pada Tanggal 20 November 2016 di

Kantor Sekretariat PPD
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Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) merupakan Lembaga

Keuangan Kampung yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Siak dan

merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan sosial dimana

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung sebagai kekayaan untuk

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya. Salah satunya adalah unit

Usaha Ekonomi Desa (UED).

Adapun kegiatan Unit Usaha Ekonomi Desa BUMKam ini meliputi :

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kampung

yang dinilai produktif

2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat kampung sebagai anggota UED

3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota  dalam

kaitan kegiatan usahanya

4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya

dalam pelaksanaan simpan pinjam

Unit UED BUMKam diberikan bantuan dana atau modal usaha sebesar

Rp 500.000.000,/tahun. Hal ini merupakan dana hibah yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Melalui unit UED sebagai harapan dengan adanya bantuan dana ini, setiap

masyarakat miskin mampu mengembangkan kapasitasnya agar dapat

berwirausaha dalam upaya melepaskan diri dari kemiskinan.
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Dana UED merupakan bantuan modal yang di berikan secara bergulir

bagi masyarakat dan merupakan syaring budget dimana sistem pendanaanya

dibebankan kepada APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Siak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Informasi Bupati Kabupaten Siak

bahwa perolehan dana UED tahun 2005 – 2015 mencapai Rp 79 M untuk di

berikan kepada 131 BUMKam, di mana anggaran APBD Provinsi Riau

sebesar Rp 17,5 M  dan anggaran APBD Kabupaten Siak sebesar Rp 61,5 M.

Dengan demikian komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan

usaha ekonomi masyarakat pedesaan ini harus didukung oleh masyarakat.

Sebab dana yang di gulirkan12 tersebut harus ada pertanggung jawaban, dan

bukan habis begitu saja. Untuk lebih jelas dapat kita lihat dari tabel

rekapitulasi data penyaluran kredit kepada Badan Usaha Milik Kampung

(BUMKam) di Kabupaten Siak dibawah ini :

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Pemanfaat Dana Dan Penyaluran Kredit
Mulai Tahun 2005 – 2015

No. Tahun Jumlah Kampung Penyaluran Kredit

1 2005 4 2.000.000.000
2 2006 4 2.000.000.000
3 2007 29 12.500.000.000
4 2008 15 7.500.000.000
5 2009 10 5.000.000.000
6 2010 10 5.000.000.000
7 2011 8 3.500.000.000
8 2012 22 9.500.000.000
9 2013 15 7.500.000.000
10 2014 9 4.500.000.000
11 2015 5 2.500.000.000

Jumlah 131 61.500.000.000
Sumber : Kantor Sekretariat PPD Kabupaten Siak

12Dana bergulir adalah dana yang di pinjamkan untuk di kelola dan di gulirkan kepada masyarakat
oleh pengguna anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan
lainnya. (Buletin Teknologi Akuntansi : Dana bergulir).
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Namun seiring berjalannya waktu, terdapat permasalahan yang terjadi

yaitu pada umumnya masyarakat atau pemanfaat dana UED BUMKam

mengganggap bahwa dana UED merupakan dana hibah. Padahal program ini

ditujukan untuk membantu modal usaha secara kredit dan harus dikembalikan,

sehingga uang itu habis berputar.13

Kesalahan persepsi masyarakat tersebut mengakibatkan masih adanya

tunggakan dana masyarakat Kabupaten Siak sehingga menyebabkan

terjadinya kredit bermasalah dimana kredit yang diberikan tidak hanya

mengalami keterlambatan dalam pelunasannya tapi bahkan tidak dapat

ditagih sama sekali pembayarannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui

besarnya total kredit bermasalah  yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Kredit Bermasalah BUMKam Kabupaten
Siak tahun 2016

No. Tahun
Kredit Bermasalah

Pemanfaat Dana Tunggakan Dana
1 2005 * *
2 2006 * *
3 2007 * *
4 2008 1678 626.866.983
5 2009 2193 2.362.461.846
6 2010 2241 4.639.402.661
7 2011 1133 1.882.402.264
8 2012 48 28.993.911
9 2013 651 946.361.233
10 2014 3692 7.340.183.828
11 2015 4570 10.065.467.665
12 2016 4768 9.753.164.647

Sumber : Kantor Sekretariat PPD Kabupaten Siak , Desember 2016
Ket : * Tidak ada data

13Sumber berita : Haluan Riau tanggal 26 April 2014
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Berdasarkan total kredit bermasalah pada tabel 2 diatas dapat

digambarkan bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah kredit bermasalah. Namun

terjadi penurunan alokasi dana kredit pada tahun 2012 diakibatkan pergantian

proses pembinaan BUMKam sehingga laporan keuangan banyak tidak masuk.

Kredit bermasalah dalam jumlah yang besar akan dapat mengganggu

perekonomian serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

profesionalisme pengelolaan Bank/Lembaga.

Berdasarkan keterangan diatas juga dapat disimpulkan bahwa ada

faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Timbulnya kredit bermasalah ini disebabkan oleh para pemanfaat dana yang

tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya beberapa faktor yang

mempengaruhinya juga pihak lembaga keuangan selaku pemberi kredit yang

terlalu mudah dalam memberikan kreditnya.

Pada penelitian sebelumnya faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

dalam hal pemberian kredit masih banyak yang dipaparkan secara umum

padahal jika dikaji masih ada faktor lain yang mempengaruhi pemanfaat dana

yang mengalami kredit bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herta Manurung Dosen US XII

Tapanuli Utara (Jurnal Ilmiah “INTEGRITAS” Vol.1 No 1 Januari 2015)

dengan judul Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition

terhadap pemberian kredit pada PT BRI Unit Siborong-borong. Pengujian

hipotesis dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian

menunjukan bahwa faktor Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3),

Collateral (X4), dan Condition (X5) secara serempak signifikan (nyata)

mempunyai pengaruh positif terhadap pemberian kredit.
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan Ismiyati dengan judul “Pengaruh

prinsip 5C kredit terhadap kualitas kredit pada BPR di Kabupaten Magelang”.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa : 1) Character

berpengaruh positif signifikan sebesar 0,310, 2)  Capacity berpengaruh positif

signifikan sebesar 0,169, 3) Capital berpengaruh positif signifikan sebesar

0,221, 4) Collateral berpengaruh positif signifikan sebesar 0,155, 5) Condition

Of Economy berpengaruh positif sebesar 0,173

Penelitian yang dilakukan putrinabila hilmi noor dengan judul “

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Bank

Perkreditan Rakyat Artha Pamenang Warujayeng” dimana variabel bebas

dalam penelitian ini adalah Character, Capacity, Capital, Collateral,

Condition. Hasil uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel

Capacity, Collateral dan  Condition berpengaruh secara signifikan terhadap

kredit macet, sedangkan variabel Character dan Capital tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap kredit macet. nilai R square sebesar 0,820, yang

berarti variabel bebas mampu menjelaskan variasi perubahan variabel terikat

sebesar 82% dan sisanya sebesar 18% dijelaskan oleh variabel lain di luar

penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Komang Triana Windartini, Lucy Sri

Musmini, Anantawikrama Tungga Atmadja) dalam e-Journal (Volume 2 No: 1

Tahun 2014) penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERKREDITAN

DESA (LPD)  KECAMATAN DENPASAR TIMUR Periode 2010 sampai
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dengan 2012  “. Temuan hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Denpasar Timur yaitu faktor intern  dan faktor ekstern, sedangkan

faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit macet pada Lembaga

Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur tahun 2010-2012 adalah

berasal dari faktor intern yaitu kurangnya pengawasan kredit dengan nilai

varimax rotation sebesar 0,866.

Menurut Akhmad Mujahidin bahwa untuk mengetahui atau menentukan

seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya menggunakan

instrumen analisis yang dikenal dengan the fives of credit atau 5C. Pada

dasarnya konsep 5 C akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik

dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjamannya.

Prinsip 5C tersebut antara lain : Character (watak), Capacity (Kemampuan),

Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of Economy (kondisi

Ekonomi). Selain prinsip 5 C ini masih ada lagi prinsip 2 C yaitu Catabelece

dan Connection, bahwa dengan catabelece dan connection ini akan

mengganggu prinsip kehati-hatian.14 Kata Akhmad Mujahidin bahwa Prinsip

kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh lembaga

keuangan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya

angka Non Performing Loan (NPL).15 Kehati-hatian khususnya dalam

penyaluran dana menjadi keniscayaan agar Bank/Lembaga dalam mengelola

dana masyarakat dapat berhasil dengan optimal dan mampu memberi manfaat

14 Mujahidin, Hukum......op.cit, hlm 26
15 Ibid hlm 29
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bagi nasabah. 16 Hal ini akan dapat menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap Bank/Lembaga, sehingga pengerahan dana masyarakat untuk

kepentingan pembangunan bisa berjalan sebagaimana mestinya. 17 Prinsip

kehati-hatian yang dimaksud adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa

lembaga keuangan  baik dalam penghimpunan dana dan penyaluran kredit

kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.18 Trisadini dan Abd Somad juga

mengatakan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank/Lembaga tidak

lain untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang akan berdampak pada

kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Lembaga.19

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

perbankan, kredit ialah  penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Padahal menurut pandangan hukum Islam, seseorang atau pemanfaat

dana juga diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau

amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana firman Allah swt

dalam QS. Al Anfaal (8) : 27

16 Ibid hlm 29
17 Ibid hlm 29
18 Agus Mujiono, Jurnal Muslim Heritage, vol 1, no 1, Mei-Oktober 2016, “ Penerapan Prinsip
kehati-hatian dalam pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo.”
19 Trisadini dan Abd Somad, Transaksi Bank Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara), Cetakan pertama
2013, hlm 69
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak nasabah atau pemanfaat dana

dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya karena

telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji, yang mana tindakan tersebut

dapat merugikan pihak lain.

Melalui fitrahnya, Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem yang dapat

mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia sesuai dengan

nilai-nilai islam.20 Sebagai salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud

kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional adalah dengan

mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan

mengangkat prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian lembaga kedalam sistem

hukum nasional.21

Dengan demikian perlu dikaji secara kritis segala permasalahan

ekonomi termasuk faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada

BUMKam di Kabupaten Siak sehingga output yang dihasilkan dari penelitian

ini dapat memberikan gambaran tentang pemahaman kredit dalam Islam

kepada para pemanfaat dana yang mengalami kredit bermasalah serta harapan

kedepan khususnya BUMKam Kabupaten Siak dapat memperbaiki

pengelolaan Lembaga menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan konsep

syariah. Selain itu juga Karena menurut pengamatan penulis dari penelitian

20 Veithzal Rivai, Islamic Economics ; Ekonomi Syariah bukan opsi tetapi solusi, Jakarta : Bumi
Aksara, 2009 Cet I Hlm. 2.

21 Mujahidin, Hukum Perbankan ... op. Cit,. hlm 24
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sebelumnya belum ada yang mengkaji secara spesifik tentang teori analisis 5C

ditambah 2C.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI KREDIT BERMASALAH PADA PEMANFAAT DANA

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG  DI  KABUPATEN SIAK.”

B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang jelas maka dapat didefinisikan

istilah sebagai berikut :

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

perbuatan, dan sebagainya).22

Faktor adalah suatu hal keadaan atau peristiwa yang menjadi penyebab

terjadinya suatu masalah.23

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.24

Kredit Bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang

mengandung resiko kemacetan di mana debitur baik perorangan atau

perusahaan tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya

Pemanfaat dana adalah anggota masyarakat yang memanfaatkan dana

usaha desa dan memenuhi persyaratan.25

22 Kbbi.web.id/analisis
23 Kbbi.web.id/faktor
24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai

Pustaka, 1995) hlm 747
25 Pemerintah Kabupaten Siak BPMPD, Buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa
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Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah suatu lembaga atau badan
perekonomian kampung yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh
pemerintah kampung, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan
modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan kampung yang
dipisahkan.26

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah sebagai berikut :

a. Mengapa terjadi kredit bermasalah  pada BUMKam ?

b. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah pada

BUMKam ?

c. Apa yang dimaksud dengan faktor Character, Capacity, Collateral,

Capital, Condition of Economy, Catabelece, dan Connection ?

d. Berapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap kredit

bermasalah ?

e. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kredit bermasalah ?

f. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit ?

g. Apakah prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada BUMKam sudah

sesuai dengan syariah ?

26 Ibid
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2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka penulis perlu

membatasi permasalahan penelitian supaya hasil penelitian ini terfokus

dan terarah pada masalah yang ingin dicapai dengan mengkaji atau apa

yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Badan

Usaha Milik Kampung.

3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka fokus utama penelitian ini

adalah :

a. Berapa besar faktor Character/Watak (X1) berpengaruh terhadap

kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?

b. Berapa besar faktor Capacity/Kemampuan (X2) berpengaruh terhadap

kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?

c. Berapa besar faktor Capital/Modal (X3) berpengaruh terhadap kredit

bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?

d. Berapa besar faktor Collateral/Jaminan atau Agunan (X4)

berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana

BUMKam Kabupaten Siak ?

e. Berapa besar faktor Condition of Economy/Kondisi Ekonomi(X5)

berpengaruh terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana

BUMKam Kabupaten Siak ?

f. Berapa besar faktor Catabelece (X6) berpengaruh terhadap kredit

bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?

g. Berapa besar faktor Connection (X7) berpengaruh terhadap kredit

bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?

h. Apa faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit bermasalah

pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak ?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian

ini adalah :

a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor  Character/Watak

terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten

Siak

b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Capacity/Kemampuan

terhadap kredit bermasala pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten

Siak

c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Capital/Modal terhadap

kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak

d. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Collateral/Jaminan

terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam

Kabupaten Siak

e. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Condition/Kondisi

terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten

Siak

f. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Catabelece terhadap

kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak

g. Untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor Connection/Hubungan

terhadap kredit bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam

Kabupaten Siak

h. Untuk mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi kredit

bermasalah pada pemanfaat dana BUMKam Kabupaten Siak
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai

berikut :

a. Bagi penulis, sebagai media pengembangan  ilmu ekonomi syariah

khususnya mengenai faktor penyebab kredit bermasalah dan proses

pelaksanaan perjanjian kredit disuatu lembaga yang dikaji secara

syariah

b. Bagi Pembaca/masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat

sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang masalah kredit dan

perjanjian kredit berdasarkan ekonomi syariah sekaligus mengubah

kesadaran masyarakat khususnya bagi pemanfaat dana yang mengalami

penunggakan atau hutang dalam peminjaman dana disuatu lembaga.

c. Bagi Lembaga Pendidikan, melalui penelitian ini diharapkan sebagai

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan

informasi untuk kajian Ekonomi Syariah terhadap permasalahan

Ekonomi.

d. Bagi Lembaga BUMKam, sebagai bahan masukan informasi dan bukti

empiris terhadap prinsip-prinsip 5C ditambah 2C dalam pemberian

kredit yang perlu diperhatikan dan dikencangkan agar kualitas kredit

meningkat sehingga kedepannya  BUMKam kabupaten Siak dapat

menjadi Lembaga Keuangan Kampung yang sehat secara Syariah.


