
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi Islam menjadi suatu yang tidak dapat dipisahkan

dari perkembangan sejarah Islam. Pemikiran Islam diawali sejak Nabi Muhammad

SAW dipilih sebagai Rasul. Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang

menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain

masalah hukum, politik, dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.  Masalah-

masalah ekonomi umat menjadi perhatian utama Rasulullah saw, karena masalah

ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Dalam surah

al-Baqarah ayat 188, Allah swt berfirman:










Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Masalah ekonomi pada masa menjelang Islam telah banyak menimbulkan

persoalan ketidakadilan, kehadiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw

telah memberikan harapan dan membangkitkan keimanan dikalangan masyarakat saat



itu. Landasan aqidah dan akhlaq telah membuka hati masyarakat sehingga

berbondong-bondong masuk kedalam Islam.

Titik sejarah kehidupan Nabi Muhammad pada masanya telah melahirkan

suatu konsep tentang keberadaan ekonomi Islam. Konklusi dari pijakan historis itu

adalah bahwa Ekonomi Islam merupakan analogy (qiyas) terhadap nash-nash yang

berkaitan dengan ekonomi. Sebab prinsip-prinsip ekonomi Islam berlandaskan kepada

al-Qur’an dan as-Sunnah, yang merupakan nash-nash ilahiah, maka manusia adalah

pihak yang mendapatkan arahan (mukhathab) dari nash-nash tersebut1. Artinya Islam

datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak

hanya memperhatikan aspek intelektual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang

sempurna.2

Ketidakadilan dalam ekonomi merupakan masalah mendasar yang dijumpai

diberbagai belahan dunia dewasa ini. Tawaran system ekonomi kapitalis dan banyak

dianut didunia saat ini ternyata menimbulkan persoalan baru. Begitu juga yang terjadi

di Indonesia, disatu sisi Pancasila yang dijadikan dasar dalam system kenegaraan dan

penyelenggaraannya tidak sepenuhnya berjalan. Sistem ekonomi yang diterapkan

Negara lebih bersifat kapitalis. Keadaan seperti ini menjadi penyebab tumbuh dan

berkembangnya angka kemiskinan dari waktu ke waktu.

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi angka kemiskinan yang

makin meningkat ini adalah dengan meluncurkan berbagai program yang diyakini

mampu mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan. Diantara begitu banyak

1 Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Jakarta : Robbani Press,2001)
cet ke 1 h.64

2 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-1, h. 64.



program pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi

primadona diantara yang lainnya dalam waktu 10 tahun belakangan ini.

Program pinjaman bergulir merupakan bagian dari program PNPM untuk

membantu masyarakat miskin agar mempunyai modal dalam berusaha.  Dana

pinjaman ini disalurkan PNPM melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau

Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di setiap kelurahan. Masyarakat yang

berhak menerima bantuan pinjaman bergulir adalah masyarakat miskin yang sudah

termasuk dalam data Pemetaan Swadaya (PS).

Sistem yang diterapkan dalam pinjaman bergulir hampir mirip dengan

system pinjaman yang ada diberbagai lembaga yang menyediakan pinjaman seperti

bank, koperasi, dan lain lain. Perbedaannya terletak kepada tujuan pinjaman yang

diberikan, serta aturan mainnya, namun yang sama adalah adanya jasa (bunga)

pinjaman.

Besaran jasa pinjaman bergulir memang tidak sama dengan lembaga lainnya.

Karena memperhatikan nasabah yang menerima pinjaman ini adalah keluarga miskin

yang terdata melalui pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan

Masyarakat ditempatan.

Akhir-akhir ini pinjaman bergulir diberbagai daerah  cenderung meningkat

jumlah pemanfaatnya. Hal inilah yang menjadi perhatian dan ketertarikan penulis,

untuk mengangkat tema  Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jasa Pinjaman Bergulir

dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM –

MP) Kota Pekanbaru. Terlebih lagi penerima manfaat dari pinjaman bergulir ini

adalah masyarakat tidak mampu yang digolongkan kedalam masyarakat miskin.



B. Batasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas dan dapat menjaga

kemungkinan penyimpangan terjadi, maka penulis hanya membatasi pembahasan ini

pada kasus jasa pinjaman bergulir pada lembaga keswadayaan masyarakat kelurahan

sidomulyo barat kecamatan tampan kota pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana system pinjaman bergulir PNPM MP di kelurahan sidomulyo barat

kecamatan tampan Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap jasa pinjaman bergulir yang

diperuntukkan bagi masyarakat miskin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui system pinjaman bergulir PNPM MP Kota Pekanbaru di

Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

b. Menganalisa kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan sebagai

bahan perbaikan selanjutnya

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada para pembaca, civitas akademika, para

intelektual, serta khalayak umum tentang Pinjaman Bergulir PNPM MP Kota

Pekanbaru



b. Menambahkan pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang

berhubungan dengan jasa pinjaman dalam tinjauan ekonomi Islam

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitin ini adalah di Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan

Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Koordinator dan anggota LKM

Kelurahan Sidomulyo Barat serta penerima manfaat Pinjaman Bergulir

b. Objek dalam penelitian ini adalah system pinjaman bergulir PNPM MP Kota

Pekanbaru

3. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder.

a. Data Primer : Data yang diperoleh secara lansung dari hasil wawancara

dengan Koordinator LKM, anggota LKM dan penerima manfaat pinjaman

bergulir

b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari  buku-buku yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti serta buku-buku dan informasi lainnya yang

mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 5 orang pengurus

LKM Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 10 orang

penerima manfaat pinjaman bergulir. Secara umum memang tidak ada batasan



lansung mengenai jumlah atau besar sampel yang baik untuk sebuah penelitian.

Namun mengenai jumlah sampel yang akan diambil dari peneilitian ini 5 (lima)

orang Pengurus diantaranya ialah Koordinator LKM,.Bendahara LKM, Sekretariat

LKM, anggota LKM serta 10 orang dari penerima manfaat

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik

seperti berikut:

a. Observasi.

Yaitu penulis lansung terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan

memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan penelitian ini.

b. Wawancara.

Yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan dengan mengajukan beberapa

pertanyaan secara lansung kepada responden yang dianggap mengerti dan

menjadi bagian dari penelitian

6. Analisa Data

Dalam penulisann ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif

kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penelitian

Untuk mengolah data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa

metode yaitu:

a. Metode Deduktif.



Metode Deduktif adalah suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan

kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara

khusus.

b. Metode Induktif.

Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan

menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan

secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka

penulisana penelitian ini disusun dengan sustu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam

suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum LKM Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

Terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya berdirinya LKM Sidomulyo Barat dan Struktur

Organisasi LKM Sidomulyo Barat, Fungsi dan Tugas LKM Sidomulyo Barat

BAB III : Tinjauan Teoritis

Terdiri dari dasar teori mengenai ekonomi islam secara umum mulai dari pengertian

ekonomi islam, pijaman dalam islam, bunga pijaman, pengertian pinjaman bergulir,

system pinjaman bergulir di LKM Sidomulyo Barat, fungsi pinjaman bergulir, tinjauan

ekonomi islam terhadap pinjaman bergulir..

BAB IV  : PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan membahas tentang bagaimana

praktek pemberian pinjaman bergulir di Lembaga Keswadayaan Masyarakat Kelurahan



Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana pandangan Islam

tentang praktek pinjaman dalam bentuk uang.

BAB V   : PENUTUP,  bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan

atas uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.


