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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kontribusi Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai

dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. Adapun yang menjadi latar

belakang penulis mengambil judul ini adalah keinginan penulis untuk mengetahui

bagaimana Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai memberikan kontribusi dalam

meningkatkan perekonomian masyarakat.

Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam

pembangunan ekonomi. Usaha kecil dapat dengan mudah beradaptasi dengan

pasang surut dan arah permintaan pasar. Untuk mendukung pertumbuhan usaha

kecil lembaga keuangan seperti perbankan memegang peran yang sangat penting

dalam menjembatani kebutuhan modal usaha. PT.Bank Syari’ah Mandiri Cabang

Dumai merupakan salah satu bank yang memberikan kontribusi pada usaha kecil.

Penelitian ini bertujuan: (1). untuk mengetahui bentuk kontribusi Bank Syari’ah

Mandiri Cabang Dumai terhadap usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat, (2). mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Bank

Syari’ah Mandiri Cabang Dumai dalam memberikan kontribusi pada usaha kecil,

dan (3). mengetahui kontribusi yang diberikan Bank Syari’ah Mandiri Cabang

Dumai untuk usaha kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut

perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat field research atau lapangan. Lokasi penelitian

adalah pada PT.Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai yang beralamat di jln.

Jend. Sudirman No. 162 Dumai. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian

ini adalah karyawan PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai yang bertugas

dibagian pembiayaan mikro dan nasabah Bank Syari’ah mandiri Cabang Dumai

175 nasabah selama bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan nasabah

yang melakukan pembiayaan modal usaha sebanyak 149 dari 175 nasabah. Dan

sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang karyawan Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Dumai dan 30 nasabah dari 149 dengan mengunakan purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara, angket dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisa data yang
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digunakan metode deskriptif analatik yaitu suatu metode yang membahas

permasalahan dengan menguraikan dan menjelaskan sehinga memperoleh

gambaran tentang permasalahan yang sebenarnya dan membandingkan antara

teori kenyataan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian ini. Setelah data

terkumpul, penulis mengunakan metode penulisan deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kontribusi Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai terhadap usaha kecil

dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan

untuk modal usaha sudah cukup baik tetapi pembiayaan yang digucurkan belum

maksimal karena kurang sosialisasi dari pihan bank itu sendiri.

2. Faktor pendukung dalam memberikan kontribusi yaitu banyaknya usaha-usaha di

Dumai dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat sedangkan faktor

penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak bank dan tokoh agama,

banyak masyarakat yang tidak tahu dengan prinsip syari’ah itu sendiri serta

pelayanan Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai kurang maksimal.

3. Ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam Kontribusi Bank Syari’ah Mandiri

pada usaha kecil dalam bentuk pembiayaan berdasarkan tujuannya tidak

menyimpang dari aturan-aturan dan ajaran Islam karena berujung untuk

meningkatkan usaha nasabah dan kemaslahatan rakyat banyak bukan untuk

mencari keuntungan semata, kontribusi dalam menyalurkan dana, melakukan

monitoring dan motivasi menurut penulis tidak bertentangan dengan prinsip

ekonomi Islam, karena sesuai dengan landasan al-Quran dan hadist yang menjadi

sumber uatama aturan syariat Islam. Bahwa kontribusi yang dilakukan pihak bank

banyak menimbulkan manfaat bagi perkembangan ekonomi masyarakat,

khususnya masyarakat di kota Dumai sudah banyak mengalami kemajuan dan

peningkatan dalam mengurangi kemiskinan yang ada.
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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya kepada ilahi Robbi, yang dengan rahmat dan

karunia_Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul

“Kontribusi Bank Syari’ah Mandiri Cabang Dumai Dalam Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan

kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat

manusia dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan

Islam.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini penulis

banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan

do’a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya

dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas

dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terimakasih

yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Ayahanda Bibit dan ibunda

Sariyah yang selalu mendo’akan dan  memberikan motivasi baik secara moril

dan materil maupun semangat yang kuat sehingga penulis dapat

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Juga yang telah mengorbankan

kebahagiaannya dan memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa
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mendo’akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh

dan taat kepada Agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa. Dan

semua keluarga yang telah mendo’akan serta mensupport penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. DR. H, M. Nazir Karim, MA, selaku rektor dan para staf yang

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di

Universitas ini.
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Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

4. Bapak Mawardi S.Ag, M.Si dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa
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memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulis mengikuti

masa perkuliahan.

6. Ibu Mardiana, MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan

fikirannya untuk membimbing penulis demi penyelesaian skripsi ini.
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telah banyak memberikan masukan serta bantuan selama perkuliahan.
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penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
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telah memberikan motivasi, do’a, dukungan moril maupun materi sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan yaitu jurusan Ekonomi Islam yang tidak bisa

penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak memberikan
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