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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “KONTRIBUSI PEMBIAYAAN DANA

PRODUKTIF USAHA MIKRO (ARRUM) PADA PEGADAIAN SYARIAH

CABANG HR.SOEBRANTAS DALAM MENGEMBANGKAN USAHA

KECIL DAN MENENGAH (UKM).” Kontribusi pembiayaan dana produktif

adalah sumbangan yang di berikan oleh lembaga keuangan bank  atau lembaga

keuangan non bank  yang telah di tetapkan pemerintah yang bertujuan

membangun ekonomi usaha kecil dalam negeri agar dapat bersaing dengan

Negara lainnya. Sedangkan usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi

produktif  yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan

usaha yang bukan cabangperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

memenuhi kriteria usaha kecil tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan

nasabah dalam pemanfaatan dana produktif usaha mikro (ARRUM) oleh usaha

kecil dan menengah, bagaimana kontribusi yang telah diberikan oleh Pegadaian

Syariah Cabang HR.Soebrantas dalampembiayaan dana produktif  usaha kecil dan

menengah, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam mendistribusikan

pembiayaan dana produktif usaha mikro (arrum) untuk usaha kecil dan menengah

pada Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas.

Sedangkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui

pelaksanaan pembiayaan dana produktif pada Pegadaian Syariah Cabang HR,

Soebrantas dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM),

Mengetahui kontribusi seperti apa yang telah di berikan oleh pegadaian syariah

dalam mengembangkan usaha kecil dan menegah (UKM), mengetahui faktor

penghambat dalam mendistribusikan dana prodiuktif usaha mikro pada usaha

kecil dan menengah. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai bahan masukan oleh

pihak Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas.

Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang HR.Soebrantas.

Adapun alasannya adalahingin mengetahaui seberapa besar manfaatdana produktif

tersebut bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM)dan juga lokasi mudah di
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jangkau. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah para nasabah yang

memanfaatkan dana produktif usaha mikro (ARRUM), sedangkan objeknya

adalah para usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian maka dalam perkembangan nasabah dalam

memanfaatkan dana produktif sangat signifikan  yaitu dari pembiayaan yang 10

juta rupiah, pendapatan setelah pembiayaan 27 juta rupiah jadi perubahan

pendapatan nasabah 4,6 juta rupiah setelah pembiayaan ini membuktikan

pembiayaan mendapatkan hasil yang sangat baik. Mengembangkan Usaha Kecil

Dan Menengah Pegadaian  Syariah memberikan kontribusi pembiayaan dana

produktif yaitu dengan mempermudah syarat atau pun mekanisme. Pegadaian juga

memberikan penjelasan  tentang akad pembiayaan serta pemberdayaan atas

pembiayaan yang di berikan oleh pegadaian syariah. Hasil dari pembiayaan  dana

produktif tersebut adalah bisa berkurangnya angka kemiskinan. terjadinya

perputaran uang karena aktivitas bisnis sehari harinya dan terbukanya lapangan

kerja baruFaktor penghambat dalam pembiayaan dana produktif usaha mikro

(ARRUM) ada tiga yaitu kurangnya sosialisasi kepada , kurang lengkapnya syarat

syarat pada saat mereka mengajukan pembiayaan, adanya pembiayaan

bermasalah.
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Segala puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat ALLAH SWT atas
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USAHA MIKRO (ARRUM) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R

SOEBRANTAS DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH (UKM)“yang di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam pada universitas Islam sultan syarif

kasim riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,oleh

sebab itu sara-saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkandengan maksud

untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan serta

bantuan dari berbagai pihak maka kesempatan ini penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yaitu:

1. Mereka yang senantiasa mendoakan dan mengaharapkan keberhasilan serta

kebahagiaan,sekaligus memberikan bantuan moril maupun materil kepada

penulis yakni ayahanda Yoharlen dan ibunda Afrida,adinda Nofrida susanti,

Afriyuni, Yanti Anggraini dan Jhon Effendi serta orang yang selalu memberi

semangat yakni kepada Mardi .
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2. Yang dimuliakan oleh ALLAH para pendidik yang dengan iklas memberikan

berbagai disiplin ilmu.

3. Bapak Prof, Dr, H M.Nazir, M.Agdan para stafnya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
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tulus,iklas,dalam meluangkan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan petunjuk di saat-saat kesibukan sehari-hari dalam tugas.

5. Bapak Dr.H. Akbarizan,M.Ag,M.Pd selaku dekan fakultas syariah,ibu

Dr.Hertina,M.Pd selaku WakilDekan I, Bapak Drs.Ahmad Darbi,M.Ag selaku

Wakil dekan III,seluruh dosen,dan karyawan.
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kemudahan dan motivasi belajar yang besar kepada penulis dan teman-teman.
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karyawan yang selalu memberikan kemudahan dalam penelitian.
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sultan syarif kasim riau.

Ahirnya kepada ALLAH SWT jualah tempat penulis mohon doa restu

serta harapan semoga semua yang telah diberikan baik

dorongan,bantuan,partisipasi,dan sumbangan pikiran dibalas oleh ALLAH SWT
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