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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang multidimensi, komprehensif dan

saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-

Hadist, juga ilmu rasional yang dihasilkan dari pemikiran dan pengalaman

hidup manusia, yang mana dengan ilmu ini manusia dapat mencapai Falah

(kebahagiaan).1

Kebahagiaan disini mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik

yang meliputi aspek keagamaan, juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi,

moral, sosial budaya, politik, hukum dan sebagainya, ekonomi Islam bukanlah

merupakan tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang layak bagi

manusia untuk menjadi penunjang dan pelayan bagi akidah dan risalah hidup

manusia.2

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah, karena titik awalnya dari

Allah SWT, tujuan nya mencari ridha Allah SWT, cara-cara nya juga tidak

bertentangan dengan syari’at – syari’at yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam dalam surah al-Mulk(67) ayat 15 :

ْزقِھِ ھَُو  ]٦٧:١٥[َوإِلَْیِھ النُُّشوُر ۖ◌ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبِھَا َوُكلُوا ِمن رِّ

1 Veitzhal Riva’i, Islamic , Economic, Perbankan Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi,
(Jakarta, PT. Bumi Aksara), hal 91

2 Ibid
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“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di

segala penjuru nya dan makanlah sebahagian dari rezkinya, dan hanya kepada-

Nya lah kamu ( kembali setelah ) dibangkitkan.”(al Mulk ayat 15).3

Mengamalkan ekonomi yang sesuai dengan asas Islam jelas

mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, terdapat dua

keuntungan yang didapat oleh seorang muslim dalam mengamalkan ajaran

Islam, yang pertama ialah keuntungan ukhrawi yang mana kita terbebas dari

unsur-unsur seperti maisir, gharar dan riba yang dilarang oleh Agama, selain

itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi Islam mendapatkan pahala

disisi Allah SWT, keuntungan yang kedua adalah keuntungan duniawi yang

didapat dari bagi hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Agama.4

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan

kegiatan ekonomi dalam beragam bentuk dan macamnya juga turut mewarnai

perkembangan dunia usaha, bentuk-bentuk transaksi bisnis dan kegiatan

ekonomi berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam jual beli serta

dalam seluruh transaksi muamalah, seorang muslim dituntut untuk berlaku

jujur dalam urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi

dari seluruh usaha duniawi.

Untuk mewujudkan  kegiatan ekonomi yang sesuai syari’at maka

hendaklah pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum

3 Departemen Agama RI,  al Quran dan Terjamahan  (Semarang : PT. Toha Putra), h 510
4 Veithzal Riva’i, op.cit, h 106
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syari’at dalam kegiatannya, karena orang yang tidak mengetahui hukum-

hukum syari’at bisa melakukan perbuatan yang haram.

Pengkajian ini penting untuk melihat sejauh mana peranan syari’at Islam

dalam menjawab perkembangan zaman, khususnya dibidang ekonomi, selain

itu juga untuk melihat bagaimana syari’at Islam mengambil peran dalam

mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang sampai pada saat sekarang ini

terus muncul dan berkembang.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di

Provinsi Riau, Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang

beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di

Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari

luas Provinsi Riau, dan terdiri dari 21 Kecamatan.

Sama dengan daerah lainnya, sebahagian mata pencaharian sampingan

masyarakat adalah sebagai peternak ikan, seperti pembudidayaan ikan di kolam

dan krambah, yang mana dalam proses pembudidayaan tersebut membutuhkan

modal yang tidak sedikit, sehingga diperlukan sokongan dari pihak kedua

untuk memberikan bantuan modal guna menunjang proses pembudidayaan

ikan.

Melihat keadaan tersebut pemerintah Kabupaten Kampar memberikan

bantuan berupa pinjaman yang disebut Dana Bergulir kepada masyarakat yang

membutuhkan, yang disalurkan Bank BPR Sari Madu, sebelum pinjaman

disalurkan, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terlebih dahulu melakukan
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survei guna melihat kelayakan usaha yang dilakukan dan memberikan kepada

masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan harapan, masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana bergulir

tersebut akan terangkat perekonomiannya, dari hasil observasi dan wawancara

sementara yang penulis lakukan,penulis dapati bahwa dengan adanya program

pemerintah tersebut telah membantu masyarakat terutama dari aspek

permodalanbagi usaha ternak ikan.

Ketimpangan terjadi ketika dana yang telah dipinjamkan oleh Pemda

Kampar tersebut dialih fungsikan oleh sebagian masyarakat, seperti untuk

memenuhi kebutuhan keluarga atau keperluan lainnya, yang mengakibatkan

proses pembudidayaan terhambat dikarenakan kurangnya modal, padahal

pinjaman dari pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembudidayaan telah

disalurkan.

Kemudian juga ada diantara masyarakat yang dalam pembayaran tidak

menepati perjanjian yang telah ditentukan, padahal Pemda Kampar juga telah

memberikan kemudahan dalam pembayaran hutang dengan cara menyesuaikan

usaha serta kemampuan masyarakat yang bergerak di bidang budidaya ikan.

Karena pembayaran cicilan bisa dilakukan perbulan, per tiga bulan, per empat

bulan, per enam bulan dan per tahun, sesuai kesanggupan masyarakat.

Zul Ependi salah seorang masyarakat menuturkan, bahwa alasan yang

mendasari sebagian masyarakat melakukan pinjaman dana bergulir adalah

karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap

peternak ikan, ia juga menuturkan bahwa dana bergulir tersebut lebih
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memudahkan dibandingkan dengan yang ada di bank syari’at, karena produk

pinjaman di bank syari’at hanya sebagai produk pelengkap, dan juga lebih

berorientasi kepada produk yang menghasilkan.5

Dengan melihat fenomena diatas, dimana disatu dana bergulir merupakan

salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, guna

meningkatkan pendapatan dengan membantu sektor usaha yang lakukan

masyarakat, dan disisi yang lain pinjaman dana bergulir ini masih banyak

terdapat kesenjangan dan kesalahan yang berbenturan dengan nilai-nilai yang

telah diatur oleh Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu

melakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis dan menuangkannya

dalam bentuk skripsi dengan judul “Penetapan Pinjaman Dana Bergulir

Kepada Masyarakat Kampar di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi

Islam (Studi Kasus Peternak Ikan Di Kecamatan Kampar)”.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah dalam penetapan pinjaman dana

bergulir ini,maka penulis membatasi permasalahan penelitian hanya pada

tela’ah penetapan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat Kampar

khususnya peternak ikan yang berada di Kecamatan Kampar, serta tinjauan

islam terhadap permasalahan yang ada dalam transaksi pinjaman dana bergulir

di Kecamatan Kampar.

5wawancara dengan bapak Zul Ependi pada tanggal 13 Maret 2015.
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C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah diatas, fokus utama penelitian ini adalah :

a. Bagaimana bentukpenetapan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat di

Kabupaten Kampar?

b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh peternak ikan dalam proses

pembudidayaan di Kabupaten Kampar?

c. Bagaimana tinjauan Islam terhadap transaksi pinjam meminjam dana

bergulir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tentang penetapan pinjaman dana bergulir kepada

masyarakat Kampar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

2. Untuk mengetahui tinjauan Islam terhadap permasalahan yang ada dalam

transaksi pinjam meminjam dana bergulir yang di berikan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Kampar.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai tambahan pengetahuan penulis tentangpenetapan pinjaman dana

bergulir yang diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

2. Sebagai sumbangan informasi kepada masyarakat luas tentang

gambaranpenetapan pinjaman dana bergulir oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kampar, serta sebagai tambahan khazanah keilmuan dan

tambahan literatur di bidang ekonomi Islam yang berkaitan dengan

transaksi kontemporer yang terjadi di masyarakat.
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3. Selain itu, agar dapat dijadikan sebagai referensi perbandingan kajian

dalam upaya lebih memperjelas substansi penelitian selanjutnya oleh

kalangan akademisi, terutama pegiat-pegiat ekonomi islam.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yangbertempatdi

Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan

Kampar karena Kecamatan Kampar termasuk sentra penghasil ikan seperti

ikan patin dan jelawat yang ada di Kabupaten Kampar.

Subjek dalam penelitian ini adalah peternak ikan di Kecamatan

Kampar . Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penetapan pinjaman

dana bergulir kepada masyarakat, serta konsep Islam tentang permasalahan

yang ada di Kabupaten Kampar.

b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah peternak ikan yang

mendapatkan pinjaman dana bergulir yang berjumlah 242  orang,6 metode

yang penulis pakai adalah metode random sampling. Yaitu dengan

mengambil sebahagian populasi sebagai sample dalam penelitian.

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan rumus slovin.7

6Data penulis dapatkan dari staff Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada tanggal 13
Maret 2015.

7 Nugraha Setiawan, Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel
Krejcie Morgan : Telaah Konsep dan Aplikasinya, (Bandung : Fakultas Padjajaran, 2007), cet. ke
III, hal 7
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Sampel dalam penelitian ini sebanyak 71 orang peternak ikan yang

terdapat di tiga pasar di Kecamatan Kampar, dengan darjat kesalahan

sebesar 10 %.8

c. Sumber Data

Terdiri dari data Primer berupa data yang diperoleh secara langsung

dari pihak peternak ikan yang mendapat bantuan dana bergulir oleh Pemda

Kampar, sertadata Sekunderberupa pengambilan dan pencarian data dari

buku- buku penunjang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis pakaiseperti

sebagai berikut :

1. Kuisioner

Kuisioner adalah tahap pencarian bahan penelitian yang dilakukan

dengan memberikan beberapa pertanyaan  tertulis yang terkait dengan

usaha yang dilakukan oleh peternak ikan di Kecamatan Kampar.

2. Wawancara yaitu suatu bentuk dialog yang dilakukan pewawancara yang

dalam hal ini adalah penulis dengan pihak peternak ikan di Kecamatan

Kampar.

3. Observasi yaitu metode yang penulis lakukan berupa pengumpulan data

dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap peternak ikan di

Kecamatan Kampar.

8Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods),  (Bandung : Alfabeta, 2013),
cet. ke II, hal 132
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e. Analisis Data

Setelah data lapangan berhasil dikumpulkan,selanjutnya penulis

menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif

analitik.Yaitu menganalisa data atas dasar-dasar persamaan jenis

data,kemudian data tersebut dikembangkan dan diuraikan sehingga

diperoleh gambaran yang jelas dan utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Kemudian melakukan studi kepustakaan untuk meneliti literatur yang ada

hubungannya dengan masalah yang dibahas, setelah itu dilakukan

penela’ahan dengan mempelajari literatur yang mengemukakan  masalah

yang berkaitan dengan penelitian, tekhnik ini digunakan untuk

menggambarkan masalah penelitian secara ilmiah.9

f. Metode penulisan

Setelah data-data tersebut ditela’ah untuk menjawab permasalahan-

permasalahan dalam penelitian,kemudian data tersebut disusun dengan

menggunakan metode :

a. Metode induktif yaitu pengumpulan data-data yang berhubungan  dengan

masalah yang akan diteliti,kemudian data tersebut dianalisa dan diambil

kesimpulannya secara umum.

b. Metode deduktif merupakan pengumpulan data-data yang beerkaitan

dengan masalah yang akan diteliti,kemudian data tersebut dianalisa dan

diambil kesimpulannya secara khusus.

9Mastuhu, Managemen Penelitian Agama, Perspektif  Teoriris dan Praktis, ( Jakarta :
Badan Litbang Agama, 2000), cet ke I, hal 86
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F. Sistimatika Penulisan/Outline

Untuk mengetahui secara garis besar penyusunan skripsi ini, maka penulis

membaginya dalam 6 (enam) bab seperti berikut ini :

BAB I Pendahuluan merupakan bab pembahasan mengenai latar belakang

masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan

kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian menyajikan gambaran

umum lokasi penelitian yang meliputi geografis, bidang

pemerintahan, bidang pembangunan.

BAB III Tinjauan Teoritis bab ini merupakan landasan teori-teori yang

terdiri dari berbagai pengertian yakni teori dana bergulir, dan

perspektif ekonomi Islam.

BAB IV Penetapan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Masyarakat Kampar
Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Pada
Peternak Ikan Di Kecamatan Kampar) dalam bab ini dibahas hasil
penelitian yaitu penetapanpinjaman dana bergulir kepada
masyarakat, tinjauan Islam terhadap permasalahan yang ada dalam
transaksi pinjam meminjam dana bergulir yang di berikan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

BAB V Kesimpulan dan saranbab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.


