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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Persepsi adalah anggapan1 dan pengertian respon itu sendiri adalah

tanggapan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seseorang

peneliti.2 Seorang manusia pada umumnya tidak bisa terlepas dari perilaku yang

bersifat kemasyarakatan atau sosial, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup

ataupun dalam hal bergaul. Oleh karena itu, Aristoteles menyebut manusia

sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya di dalam kehidupan.

Di Indonesia, pembangunan nasional merupakan proses perubahan

struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu

masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Dalam mewujudkannya

didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang

berkesinambungan dan peningkatan serta pelaksanaan pembangunan nasional

perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka

pelaksanaan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan serta

keseimbangan.3

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang

dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa, dalam upaya memperkuat

1 J.S Badadu-Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1994), Cet, Ke-1, h. 1048.

2 Ibid. h. 1163.
3 Abdul Hakim, Ekonomi Pembangunan (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas

Ekonomi UUI, 2004), Cet ke-2, h. 20.
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perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa

(PADesa).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal

usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak

menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada

pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak

ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting

untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan

dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa

(Perdes).

Untuk mempertahankan eksistensinya suatu lembaga atau bank tentunya

akan mengeluarkan berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk

yaitu sekelompok sifat-sifat yang berwujud dan tidak berwujud di dalamnya sudah

tercakup warna, harga, kemasan, prestise dan pelayanan yang diberikan produsen

yang dapat diterima oleh konsumen sebagai kepuasan yang ditawarkan terhadap

keinginan dan kebutuhan konsumen.4 Sedangkan menurut Philip Kotler, produk

adalah suatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian untuk

4 M. Nur rianto Al-arif, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syari’ah, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 140.
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dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan

kebutuhan.5

Produk dan fasilitas yang dikeluarkan oleh BUMDes merupakan suatu

strategi untuk menarik perhatian nasabah agar menyimpan dana mereka pada

BUMDes tersebut, hal inilah yang dilakukan oleh BUMDes melalui beberapa

produk diantaranya dengan memberikan suatu rangsangan berupa balas jasa yang

akan diberikan kepada nasabahnya, balas jasa tersebut dapat berupa bunga,

hadiah, pelayanan atau jasa lainnya dan mengeluarkan program-program baru

sebagai penunjang dari produk yang telah ada.6

Memberikan hadiah merupakan salah satu cara bagi BUMDes untuk

menarik minat masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh

BUMDes, salah satunya melalui program berhadiah yang diselenggarakan

BUMDes agar masyarakat tertarik untuk meminjam atau menyimpan uangnya di

BUMDes tersebut. Pembagian hadiahnya di selenggarakan satu kali pada awal

tahun, dengan berbagai macam hadiah seperti, kulkas, tv, dispenser, handpone,

setrika dan berbagai macam hadiah lainnya.7

Pemberian hadiah merupakan masalah yang semakin marak di kalangan

instansi-instansi ataupun perusahaan-perusahaan sehingga menimbulkan pro dan

kontra di dalam masyarakat. Hadiah yang diadakan oleh BUMDes bisa dikatakan

sebagai stimulus yang bisa menyebabkan adanya berbagai macam persepsi

terhadap pemberian hadiah yang diberikan oleh BUMDes.

5 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Edisi keenam, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 54.
6 Samsul Kamar, (Direktur BUMDes Kepenuhan Raya), Wawancara, 18 April 2013.
7 Odin, (Asisten Manager Bumdes Kepenuhan Raya), Wawancara, 15 April 2013.
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Realitas di lapangan dalam pemberian hadiah dari pihak BUMDes itu

sendiri menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Diantaranya,

masyarakat berpendapat bahwa pemberian hadiah dari pihak BUMDes justru

menimbulkan kesenjangan terhadap sesama masyarakat, mereka menganggap

bahwa seharusnya hadiah itu tidak menimbulkan rasa dengki dan kesenjangan

sosial.8

Dalam Islam hadiah dapat dikatakan sebagai pemberian dari seseorang

kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.9

Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau rasa

cinta.10 Salah satu cara yang digunakan Rasullullah SAW dalam membudayakan

saling memberi adalah dengan perintah memberi hadiah. Hal itu terlihat dalam

sabda Rasulullah Saw berikut ini:

ِخْیَمةَ َرَواهُ َوَعْن انٍَس َرِضَى هللاُ َعْنھُ قاَ َل َرُسْوُل هللاِ صلَى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم تَھاَ ُدوا فَإِنَّ الَھِدیَھَ تَُسلُّ ال سَّ
البَزاَُر بِإِْسناٍَد َضِعْیٍف 

Artinya: “Dari Annas r.a. ia berkata: Rosulullah SAW bersabda, “Saling

memberi hadiahlah kamu, sebab hadiah dapat menghilangkan rasa

dengki”.11

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasul SAW berpesan agar umat Islam

saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah, karena

dalam hadiah terdapat nilai kasih sayang antara pemberi dan penerima. Jenis,

kalitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak menjadi terlalu penting.

8 Supriyadi, (Nasabah ),Wawancara, 19 April 2013.
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 211.
10 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 241.
11 Moh. Mahfud Aldip, Terjemahan Bulughul Maram, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,

1985), h. 473.
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Selain itu, dengan memberikan hadiah juga dapat menghilangkan perasaan tidak

enak di hati. Sehingga hal tersebut dapat menghilangkan rasa kasih sayang dan

keakraban sesama umat.

Dari pengamatan penulis di lapangan, salah satu fenomena di Desa penulis

yaitu Desa Kepenuhan Raya ada sebuah badan usaha yaitu BUMDes Makmur

Sejahtera yang bergerak di bidang keuangan, badan usaha ini membuat kebijakan

memberikan hadiah, setelah membuat kebijakan memberikan hadiah ini, timbul

persepsi di kalangan pesertanya bahwa hadiah ini hanya menguntungkan orang

dalam yaitu tidak transparan, adanya ketidak adilan, akibatnya banyak nasabah

yang mengundurkan diri dari BUMDes Makmur Sejahtera. Oleh sebab itu peneliti

tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat

atau anggota BUMDes Makmur Sejahtera terhadap kebijakan pemberian hadiah.

Dan salah satu fenomena yang terjadi pada BUMDes Makmur Sejahtera

adalah adanya persepsi nasabah yang memandang negatif tentang hadiah yang

diberikan oleh BUMDes Makmur Sejahtera, dengan adanya hadiah justru

menimbulkan kesenjangan ataupun kecemburuan antara sesama penerima hadiah.

sehingga, masyarakat atau nasabah yang menerima hadiah itu tidak merasa puas

dengan adanya pembagian hadiah dari pihak BUMDes Makmur Sejahtera, dalam

menentukan nasabah yang akan mengikuti pengundian hadiah tersebut, cara

pengundian tidak relevan jika dilihat dengan hadiah menurut pandangan Islam,

sesuai dengan hadis yang penulis paparkan diatas dimana hadiah adalah sebagai

bentuk kasih sayang dan keakraban sesama umat.
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Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui lebih

jauh mengenai: “HADIAH TERHADAP NASABAH DI BADAN USAHA

MILIK DESA MAKMUR SEJAHTERA MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, maka perlu adanya suatu batasan masalah yang

diteliti. Penelitian ini menitikberatkan pada hadiah di BUMDes Makmur Sejahtera

menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana respon nasabah terhadap hadiah yang diberikan oleh BUMDes

Makmur Sejahtera?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap hadiah yang diberikan Oleh

BUMDes Makmur Sejahtera?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui respon nasabah terhadap hadiah yang diberikan oleh

BUMDes Makmur Sejahtera.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap hadiah yang diberikan

Oleh BUMDes Makmur Sejahtera.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan pada

program strata 1 (SI) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah
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dan Ilmu Hukum UIN suska Riau, juga dapat menambah khasanah

ilmu pengetahuan serta melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-

teori yang diperoleh dari perkuliahan.

b. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi instansi terkait, untuk memberikan masukan tentang memberikan

hadiah secara hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada penelitian lapangan

yang dilakukan di Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten

Rokan Hulu, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada

hubungannya dengan hadiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah:

1. Jenis dan lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa

yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai

persoalan yang berkaitan dengan pemberian hadiah. Adapun lokasi yang

menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah BUMDes Makmur

Sejahtera Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.
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2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan/ karyawati dan

masyarakat/ nasabah yang pernah mendapatkan hadiah dari BUMDes

Makmur Sejahtera, sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah

hadiah pada BUMDes Makmur Sejahtera.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.12 Jadi

populasi sebenarnya  bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek

beserta karakteristik atau sifat- sifatnya

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 34 orang yang terdiri dari

pimpinan dan karyawan/i sebanyak 5 orang dan seluruh nasabah yang

pernah mendapatkan hadiah dari pihak BUMDes Makmur Sejahtera

sebanyak 29 orang, jadi  jumlah keseluruhan populasi sebanyak 34 orang.

2. Sampel

Sampel  adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian

(sampel sendiri secara harfiah berarti contoh). Karena populasinya sedikit

maka semua populasi dijadikan sampel yang  berjumlah 34 orang, adapun

12 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), Cet.ke-4. h.72.
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metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total

Sampling.13

4. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya

menjadi dua jenis:

a. Data primer

Yaitu sumber data utama yang dijadikan bahan rujukan dalam

penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan. Dalam hal ini data

primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara

yang diperoleh dari BUMDes Makmur Sejahtera Desa Kepenuhan Raya

tentang hadiah.

b. Data sekunder

Yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan

melengkapi dalam melakukan suatu analisa seperti: buku-buku, kitab-

kitab serta data-data lain yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang

relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun

data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.14 Atau peneliti

13 Rachmad Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2010),
Edisi pertama, cetakan ke-5, h, 158.

14 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan
Ilmu Sosial Lainnya,(Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1 Cet. 2. h. 115.
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melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan

gambaran secara nyata baik terhadap subyek ataupun objek penelitian.

Hal ini untuk menambahkan keyakinan dari data yang diperoleh dari

wawancara.

b. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk

memperoleh informasi dari terwawancara.15

c. Angket

Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui.16 Metode ini digunakan untuk memperoleh data

tentang persepsi masyarakat terhadap pembagian hadiah pada BUMDes

Makmur Sejahtera ditinjau menurut ekonomi Islam.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis

deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam

menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi

tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Data

yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari

fenomena yang terjadi pada pembagian hadiah di BUMDes Makmur

Sejahtera Desa Kepenuhan Raya Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan

Hulu.

15 Ibid., h. 132.
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka

Cipta, 1998), h. 139.
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7. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh maka  data tersebut akan penulis bahas

dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Yaitu mengambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan

ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif

Yaitu mengambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan

masalah yang penulis bahas,  dianalisa kemudian diambil kesimpulan

secara umum.

c. Deskriptif

Yaitu dengan mengambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai

dengan yang diperoleh, kemudian dianalisis sesuai dengan masalah

tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini merupakan hal yang sangat penting, karena

mempunyai fungsi untuk menyatakan garis-garis besar masing-masing bab yang

saling berurutan. Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara keseluruhan

penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :   PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II : BUMDes MAKMUR SEJAHTERA

Bab ini akan menguraikan tentang sejarah berdirinya

BUMDes Makmur Sejahtera, tujuan dan visi misi BUMDes

Makmur Sejahtera, struktur organisasi BUMDes Makmur

Sejahtera dan kegiatan usaha BUMDes Makmur Sejahtera.

BAB III :    HADIAH MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini menguraikan tentang pembahasan teori yang

bersangkutan dengan penelitian yaitu hadiah menurut

ekonomi Islam.

BAB IV : PROGRAM PEMBAGIAN HADIAH

Bab ini menguraikan pembahasan tentang bagaimana respon

nasabah terhadap hadiah yang dilakukan oleh BUMDes Makmur

Sejahtera dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap

hadiah yang diberikan Oleh BUMDes Makmur Sejahtera.

BAB V :   PENUTUP

Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang yang

disimpulkan dari pembahasan.


