
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi adalah salah satu alat guna mencapai tujuan

kehidupan bersama suatu bangsa atau negara.Ketika membandingkan sistem-

sistem ekonomi yang ada, telah terlihat bahwa masing-masing sistem ekonomi

memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat kontras.Namun, diantara

perbedaan-perbedaan tersebut terdapat satu persamaan yang sangat mencolok,

yaitu setiap sistem ekonomi disusun untuk mencapai tujuan akhir yang

gemilang.Kondisi akhir tersebut merupakan suatu peradaban manusia yang

ideal, dimana manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, menikmati

kekayaan, keadilan, kemakmuran dan kemerdekaan seutuhnya. Karenanya,

jika semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, tentunya semua

sistem ekonominya harus dapat dinilai dengan kriteria yang seragam. Dengan

demikian, penilaiannya akan sangat objektif.1

Sistem ekonomi yang baik adalah sistem ekonomi yang mampu

menghadapi ketidakpastian.Dilihat dari dimensi waktunya, ketidakpastian

yang dihadapi manusia adalah ketidakpastian jangka pendek dan panjang.2

1. Ketidakpastian Jangka Pendek

Ketidakpastian jangka pendek adalah ketidakpastian dalam

tenggang waktu sekitar satu sampai lima tahun. Ketidakpastian ini

1PrathamaRahardja Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi &
Makroekonomi), (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008),
h. 477-478.

2Ibid., h. 478-479.



biasanya disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, misalnya kegagalan

panen akibat musim kemarau yang terlalu cepat datang atau terlalu

panjang. Kegagalan ini dapat mengacaukan tingkat produksi dalam suatu

periode musim tanam.Ketidakpastian ini menyebabkan pergerakan-

pergerakan harga dalam jangka pendek.Misalnya, kegagalan panen padi di

Indonesia tahun 1972 telah menyebabkan inflasi sekitar 40%.Sebaliknya,

melimpahnya panen padi telah menyebabkan anjloknya harga gabah

kering.Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi ekspektasi para petani,

yang menyebabkan mereka malas berproduksi.Jika petani malas

berproduksi, maka tingkat produktivitas sebagai salah satu tolak ukur

sistem ekonomi yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sistem ekonomi

harus diperkuat kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian ini.

2. Ketidakpastian Jangka Panjang

Berbeda dengan ketidakpastian jangka pendek, ketidakpastian

jangka panjang bisa terjadi dalam kurun waktu antar generasi (lebih

panjang daripada 25 tahun). Faktor-faktor penyebabnya juga amat

beragam. Ketidakpastian jangka panjang tidak dapat di atasi hanya dengan

mengandalkan peningkatan kemampuan teknis manajerial, melainkan

harus dengan penyempurnaan kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam

perekonomian.

Penyempurnaan kelembagaan sangat diperlukan karena keberhasilan

ekonomi, yang menimbulkan masalah-masalah atau kebutuhan baru. Misalnya

keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama 1969-1994, telah



menumbuhkan sektor industri dan jasa. Setidaknya output dan kesempatan

kerja di kedua sector tersebut meningkat. Untuk mempertahankan kemajuan

sektor industri dan jasa, diperlukan kelembagaan-kelembagaan yang lebih

sesuai, untuk meningkatkan derajatkepastian, baik produsen dan konsumen.

Hal ini terwujud antara lain dalam bentuk kontrak kerja atau kontrak

pembelian yangsangat membutuhkan institusi hukum dan lembaga keuangan.

Itulah sebabnya mengapa karier di bidang hukum dan perbankan di Indonesia

saat ini sangat menarik. Karena kedua lembaga tersebut dibutuhkan dalam

perekonomian yang makin modern.

Tujuan ekonomi dalam hidup yaitu bahwa setiap orang tentu ingin

memiliki pendapatan yang cukup yang dapat memungkinkan untuk memilih

cara hidup yang disukainya sertauntuk memperluas kesempatan ibadahnya

sebab semakin besar pendapatannya, akan semakin luaslah kesempatan yang

terbuka baginya untuk bisa memilih cara yang sesungguhnya yang sangat

beraneka ragam. Faktor-faktor ekonomis berpengaruh tidak kepada orang

miskin saja, tetapi kepada semua orang, kaya atau miskin.Faktor-faktor

ekonomis banyak sekali pengaruhnya atas keputusan-keputusan yang diambil

oleh setiap orang, misalnya tentang karier apakah yang sebaiknya dipilihnya,

dimanakah harus hidup dan tinggal dan sebagainya. Setiap orang juga amat

dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada di luar kemampuan

kontrolnya.3

3 Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi
Mikro dan Makro, (Jakarta: Rajawali ers, 2009), h. 32-33



Fenomena kondisi kemiskinan di Riau yang bertolak belakang dengan

kekayaan sumberdaya alam Riau mengindikasikan bahwa penduduk miskin di

Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh

kemiskinan struktural yang multidimensional, yang disebabkan karena

ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling

mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penyebab utamanya

adalah korupsi dan kebijakan pembangunan yang tidak pro-si-miskin.4

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada

pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud

komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi

masyarakat.Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan perwujudan nyata

dari upaya menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau.

Seluruh proses kegiatan dalam PPD (Program Pemberdayaan Desa)

pada hakikatnya memiliki tiga dimensi, yaitu5:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk

menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan,

melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh dengan tanggung

jawab.

2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk

mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam

upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

4Dokumen UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Tahun 2006.
5Ibid.



3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk mendanai kegiatan

ekonomi masyarakatdesa/kelurahan.

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek yang

berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, mengajak, membimbing

dan membantu masyarakat.Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam (UED-SP) Kelurahan Simpang Tigaadalah lembaga keuangan mikro

(LKM) yang di bentuk oleh desa/kelurahan melalui musyawarah untuk

mengelola Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal dari kegiatan

simpan pinjam masyarakat Kelurahan Simpang Tiga.6 Adapun usaha yang

dilakukan Lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP)

Kelurahan Simpang Tigaadalah mengeloladana usaha desa dan meminjamkan

uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi baik secara

perorangan atau secara kelompok.7

Usaha dan kehidupannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,

bermartabat, mandiri dan sejahtera. Lembaga pemberdayaan masyarakat

mempunyai peran yang strategis untuk membantu dan memberdayakan

masyarakat pedesaan untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang

sebelumnya. Pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi mandiri dan kreatif.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam

seperti Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP)

di Kelurahan Simpang Tiga menjadi terdepan dalam membantu usaha

6 Diakses dari http://m-haritsyah.blogspot.com//model-pemberdayaan-masyarakat-
melalui.html

7Ibid.



ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai

kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi

masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkarankemiskinan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik

untuk mengadakan suatu penulisan yang bersifat ilmiah yang dituangkan ke

dalam suatu tertulis yang berbentuk tugas akhir dengan judul “Strategi Usaha

Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam Meningkatkan

Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya’’

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah penelitian ini, maka penulis memberikan batasan

pada penulisan, penulis memfokuskan pada lingkup pembahasan yaitu

“Strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Dalam

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya”.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat

dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya?

2. Strategi apa saja menarik minat masyarakat untuk menabung dan minjam

uang di UEK-SP Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui strategi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam(UEK-SP) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

b. Untuk mengetahui apa saja upayayang dilakukan oleh Usaha Ekonomi

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) agar masyarakat tertarik

menyimpan dan meminjam uang.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk menambah wawasan tentang yang berkaitan dengan usaha

ekonomi kelurahan yang disalurkan kepada masyarakat sehingga bisa

berkembang di setiap tahun diUEK-SP (Usaha Ekonomi Kelurahan-

Simpan Pinjam) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

b. Ingin mengetahui proses cara kerja tentang Usaha Ekonomi

Kelurahan-Simpan Pinjam dalam meningkatkan perekonomian.

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan

perkuliahan program Studi Program D3 Perbankan Syariah,Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalahKelurahandi

Simpang Tiga pimpinan atau karyawan yang bekerja di usaha ekonomi



kelurahan, sehingga dapat memberikan data-data yang valid dalam

memberikan informasi tentang Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam(UEK-SP).

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan karyawandi UEK-SP

(Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam) di Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya. Sedangkan objek penelitian ini adalah Strategi

Usaha Ekonomi KelurahanSimpan Pinjam (UEK-SP) Dalam

Meningkatkan Ekonomi Masyarakat DI Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dituju adalah Kelembagaan UEK-SP Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya  berjumlah 14 orang. Untuk keperluan ini hanya

diambil 4  orang  yaitu  ketua, kasir, tata usaha, dan tim analisa kredit  di

UEK-SP kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya akan dijadikan

sampel. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel

adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan

pertimbangan peneliti yang dianggap repsentatif dan dipilih secara cermat

dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif serta cirri-ciri

yang spesifik.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang di peroleh langsung melalui

observasi dan wawancara dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan



Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau

pun referensi yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang

penulis teliti pada saat ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu penulis langsung terjun ke lokasi penelitian

untuk melihat dan memperhatikan atau mengamati serta

mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara

langsung kepada responden untuk mendapatkan data dan informasi

yang akurat dan di perlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti

agar data jadi lebih lengkap.

c. Dokumentasi

Mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa

catatan, buku, rapat agenda dan sebagainya.



F. Metode Analisis Data

Metode analisisdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat

penjelasan, kemudian di uraikan antara satu data dengan data yang

lainnya.Sehingga di peroleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang

diteliti.

1. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta secara umum kemudian

dianalisis dan diambilkesimpulan secara khusus.

2. Metode induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta secara khusus kemudian

dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode deskriptif, yaitu mengungkap uraian atas fakta yang diambil dari

lokasi penelitian.

G. SistematikaPenulisan

Untuk memudahkan atau memaparkan yang runtun dan sistematika,

maka pembahasan masalah ini akan dibagi menjadi lima bab yang akan

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikansejarah berdirinya Usaha Ekonomi Kelurahan di

Simpang Tiga,Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan



Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Tugas dan Tanggung

jawab.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pengertian tentang usaha, simpan dan pinjam, usaha ekonomi

kelurahan simpan pinjam,apa saja syarat-syarat mengajukan

pinjaman di usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana Strategi Usaha Ekonomi

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam meningkatkan

ekonomi masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan

Bukit Raya dan Usaha yang dilakukan oleh Usaha Ekonomi

KelurahanSimpan Pinjam (UEK-SP) agar masyarakat tertarik

menyimpan dan meminjamuang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA


