
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian

pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) merupakan landasan yang fundamental

pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem perekonomian dalam rangka

untuk memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia. Akan tetapi pada kenyataan

Pemerintah Indonesia belum mampu mensejahterakan rakyatnya, dengan kata

lain rakyat Indonesia masih banyak yang miskin. Kemiskinan merupakan

permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah

penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam

rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara

layak melalui membangunan insklusif, keadilan, dan berkelanjutan untuk

mewujudkan kehidupan yang bermartabat.1 Berdasarkan hal tersebut

diketahui bahwa kemiskinan adalah permasalahan bangsa yang mendesak,

oleh karena itu sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu

dilakukan langkah-langkah koordinasi dan metode-metode tertentu sebagai

kebijakan dalam penaggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan adalah “Kebijakan dan program

pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sitematis, terencana

dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan

1Dasar pertimbangan huruf a Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
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rakyat,”sedangkan yang dimaksud dengan program penanggulangan

kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah

daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam

rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.2Strategi pembangunan daerah

diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta

penciptaan landasan pembangunan yang kokoh.Hak-hak dasar rakyat salah

satunya adalah bebas dari kemiskinan.3Bagaimanapun juga, masyarakat

miskin harus dilindungi sesuai harkat dan martabatnya.Harkat dan martabat

merupakan harga diri dan berbagai hak lainnya termasuk yang sifatnya

asasi.4Hal tersebut dilakukan dengan pendekatan kinerja adanya keterkaitan

yang jelas antara biaya dan manfaat, yaitu suatu sistim anggaran  yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya

yang ditetapkan.5

Program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya oleh Pemerintah

Provinsi Riau adalah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa melalui

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dalam bentuk Usaha  Ekonomi

2 Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penggulangan Kemiskinan.

3 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2011), h.6.

4 Sondang.P.Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h. 128.

5 Muhammad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h. 50.



Desa/Kelurahan Simpan Pinjam.Program Pemberdayaan Desa adalah

program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan

melalui pemberdayaan  masyarakat, penyediaan dan usaha desa dan

penguatan koordinasi serta sinergi sektoral dalam pembangunan desa secara

partisipatif.Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam adalah Lembaga

Keuangan Mikro yang dibentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah

untuk mengelola dana usaha Desa/Kelurahan dan dana yang berasal dari

kegiatan simpan pinjam masyarakat. Acuan yang dijadikan dasar hukum atau

pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

Program Pemberdayaan Desa oleh Tim Koordinasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengaturan Tata Usaha

Keuangan Daerah.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite

Penanggulangan Kemiskinan.



7. Surat Edaran Mendagri Nomor 410/2918/SJ, tanggal 29 Oktober 2004

tentang Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan

Akuntabilitas Publik.

8. Keputusan Gubernur Nomor: 592/IX/2004 tentang Pembentukan Komite

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau.

Salah satu perwujudan Program Pemberdayaan Desa di Propinsi Riau,

yaitu diluncurkannya suatu program permodalan Usaha Kecil Menengah yang

diberi nama Usaha Ekonomi DesaKelurahan Simpan Pinjam. Dimana

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu Kabupaten yang menerima

program tersebut, kemudian disalurkan kepada Desa/Kelurahan yang

memiliki jumlah rumah tangga miskin yang cukup banyak. Salah satu

kelurahan yang memiliki rumah tangga miskin yang masih tergolong banyak

yaitu Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Kelurahan

Simpan Pinjam berdasarkan pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 tentang ketentuan

umum, pembentukan, tujuan dan sasaran kegiatan. Dalam Peraturan

Pemerintah ini terdapat beberapa istilah sebagai berikut :6

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat

6 Pasal 1, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi
Desa Kelurahan Simpan Pinjam



dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh seumlah penduduk

yang mempunyai organisasi Pemerintahan Terendah Langsung di bawah

Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah Tangganya sendiri.

3. Usaha perekonomian Desa/Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang

diuasahakan oleh masyarakat desa/kelurahan dan untuk masyarakat desa/

kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

4. Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam adalah suatu lembaga yang

bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat

Desa/Kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/

kelurahan.

5. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dimusyawarah/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah

Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati.

6. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang merupakan pelaksanaan dari

keputusan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut

pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku.



Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam dibentuk melalui

Musyawarah Desa/Kelurahandan ditetapkan dengan Keputusan

Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.7Keputusan Desa/Keputusan Kepala

Kelurahan tentang pembentukan Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan

Pinjam berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.8Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjamberkedudukan di Desa/Kelurahan.9Tujuan

dibentuknya Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam adalah untuk :10

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.

2. Meningkatkan krativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa/Kelurahan

yang berpenghasilan rendah.

3. Mendorong usaha sektor informal untuk penterapan tenaga kerja bagi

masyarakat Desa/Kelurahan.

4. Menghindarkan anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas

uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.

5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka

menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan

dan atau sumber-sumber lain yang sah.

6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar

menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

7 Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha
Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam

8 Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha
Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam

9 Pasal 2 ayat (3), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha
Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam

10 Pasal 3, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha
Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam



Tujuan pendirian lembaga Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam

berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana di Kelurahan Pulau Kijang

“Melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Pulau Kijang

dan bergerak dalam bidang Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam.”11

Tujuan pendirian lembaga Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan

Pinjamtersebut terbatas pada kelurahan tertentu yang dikaitkan dengan

jumlah penduduk yang ada diharapkan dapat memberikan pelayanan yang

efektif kepada masyarakat, yaitu masyarakat yang telah terdaftar sebagai

anggota Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana dan

berdomisili di Kelurahan Pulau Kijang sehingga Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjam tersebut, dapat memberikan pelayanan secara

maksimal sesuai dengan sumber daya yang tersedia, termasuk kinerja

keuangan sebagai bagian utama dalam lembaga Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjam. Kegiatan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana di

Kelurahan Pulau Kijang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga meliputi sebagai berikut:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kelurahan

yang dinilai produktif.

2. Pelayanan sarana produktif pertanian, perkebunan dan peternakan.

11Pasal 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Usaha Ekonomi Desa Kelurahan
Simpan Pinjam Kijang Kencana, Kelurahan Pulau Kijang.



3. Menerima simpanan uang masyarakat kelurahan sebagai Anggota Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam.

4. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Anggota Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam dalam kaitannya kegiatan

usahanya.

5. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainya

dalam melaksanakan Simpan Pinjam.12

Berdasarkan salah satu kegiatan Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana di atas, yaitu memberikan

pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat kelurahan yang dinilai

produktif diketahui bahwa kegiatan tersebut menimbulkan suatu hubungan

hukum antara pihak pengelola dengan pihak masyarakat/pemanfaat atau yang

memperoleh pinjaman. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan

hubungan hukum antara pemberi kredit dengan penerima kredit (debitur)

didasarkan atas Surat Perjanjian Pemberian Kredit yang dibuat dalam bentuk

akta dibawah tangan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak. Selain kedua belah pihak tersebut juga turut menandatangani isi

Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara lain adalah Lurah Pulau Kijang.

Dalam hubungan hukum yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian

oleh para pihak yang membuat perjanjian dan pihak lain tersebut diketahui

bahwa bentuk perjanjian pemberian kredit yang dilaksanakan pada Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana  adalah perjanjian

12Pasal 15 Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Usaha Ekonomi
Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang Kencana Keluaran Pulau Kijang.



kredit yang dibuat dalam bentuk tertulis. Berdasarkan Surat Perjanjian

Pemberian Kredit, disebutkan bahwa kreditur memberikan kredit kepada

debitur dengan bunga sebesar 18% per tahun. Dalam  Surat Perjanjian

Pemberian Kredit juga disebutkan bahwa jika keterlambatan pembayaran

angsuran pokok dan bunga oleh debitur, maka debitur tersebut dikenakan

denda sebesar 1% per hari. Namun dalam pelaksaan perjanjian kredit

tersebut, terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Belum efektifnya pelaksanaan isi perjanjian kredit yang tertuang dalam
Surat Perjanjian Pemberian Kredit dimana apabila pemanfaat mengalami
keterlambatan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditetapkan,
agunan akan dilakukan pelelangan, namun pihak pemanfaat kredit
melakukan penolakan dengan melakukan hal-hal yang merugikan Usaha
Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang Kencana.

2. Belum maksimalnya kinerja analisis kredit terhadap kemampuan
pemanfaat kredit sehingga sampai saat sekarang masih banyak pemanfaat
yang terlambat atau menunggak membayar cicilan kreditnya. Ini
disebabkan oleh Sumber Daya Manusia analisis kredit yang kurang
pengalaman serta pendidikan yang memadai.

3. Dalam pemberian kredit adanya nepotisme, yaitu yang memiliki jabatan
dan memiliki kedekatan dengan Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan
Pinjam maka beberapa masyarakat bisa meminjam tanpa prosedur yang
rumit dan lain-lainnya

Berdasarkan uraian singkat di atas, penulis tertarik melakukan kajian

terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan perjajian

pemberian kredit pada Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang

Kencana di Kelurahan Pulau Kijang dengan alasan, yaitu selain tidak

melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit, dalam

pelaksanaan perjanjian ditemukan ketidaksesuaian aturan yang ditetapkan

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan membatasi

kajian terhadap pelaksanaan dan penyelesaian apabila terjadi wanprestasi



dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit tersebut dengan judul,

“Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit (P2K) Usaha Ekonomi Desa

Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP)Kijang Kencana di Kelurahan

Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiiri Hilir”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik

yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang

prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit secara tulisan antara

debitur dengan kreditur (Pemanfaat Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan

Pinjam Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana) di

Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh serta upaya hukum yang ditempuh

jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas penulis dapat

merumuskan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Ekonomi

Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang Kencana di kelurahan Pulau

Kijang Kecamatan Reteh?

2. Bagaimana Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan

Perjanjian Pemberian Kredit pada Usaha Ekonomi Desa Kelurahan

Simpan Pinjam di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Usaha

Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang Kencana di Kelurahan

Pulau Kijang Kecamatan Reteh?

b. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian kredit pada Usaha Ekonomi

Kelurahan Desa Simpan Pinjam di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan

Retah?

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam menambah

bahan kajian perbandingan bagi yang mengunakannya.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran

mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pengelola Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan PinjamKijang Kencana dalam

melaksanakan pemberian kredit terhadap nasabah/pemanfaat.

c. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan

kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori

yang diperoleh selama masa perkuliahan.



E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor

yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang

akan dibahas, dimana metode merupakan suatu faktor yang penting akan

digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang

dihadapi.Untuk mendapatkan data secara lebih tepat dalam penelitian ini,

maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis

penelitian observational research. Soerjono Soekanto menggunakan istilah

penelitian hukum Sosiologis atau empirirs, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan pengumpulan data di lapangan. Sedangkan menurut sifatnya

penelitian ini tergolong pada penelitian Deskriptif Kualitatif,  yaitu

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan secara

lengkap dan rinci mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit

Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang Kencana di

Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pulau Kijang

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih

tempat ini, karena Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam Kijang

Kencana, tempat di daerah tersebut.



3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek

yang menjadi penelitian.13 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah

ketua Pengelola Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang

Kencana sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjamsebanyak 1 (satu)orang, Bendahara Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjamsebanyak 1 (satu) orang dan Lurah

Pulau Kijang sebanyak 1 (satu) orang, jumlah pemanfaat yang menunggak

sebanyak 20 (dua puluh) orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini

adalah ketua Pengelola Usaha Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjam

Kijang Kencana sebanyak 1 (satu) orang, Sekretaris Usaha Ekonomi

DesaKelurahanSimpan Pinjamsebanyak 1 (satu)orang, Bendahara Usaha

Ekonomi DesaKelurahanSimpan Pinjamsebanyak 1 (satu) orang dan Lurah

Pulau Kijang sebanyak 1 (satu) orang, jumlah pemanfaat yang menunggak

sebanyak 10 (sepuluh) orang. Penentuan responden berdasarkan populasi

dan penarikan sampel penelitian sebagaimana diuraikan di atas disajikan

pada tabel di bawah ini.

13Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. ke- 2, h.
98 .



Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No. Jenis Populasi
Jumlah

Populasi

Jumlah
Sampel

1 Ketua Pengelola Usaha Ekonomi
DesaKelurahanSimpan PinjamKijang Kencana

1 1

2 Sekretaris Usaha Ekonomi
DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana

1 1

3 Bendahara Usaha Ekonomi
DesaKelurahanSimpan PinjamKijang Kencana

1 1

4 Lurah Pulau Kijang 1 1

5 Pemanfaat Usaha Ekonomi
DesaKelurahanSimpan Pinjam Kijang Kencana
yang menunggak

20 10

Jumlah 24 14

Sumber data: Kantor Kelurahan Pulau Kijang Maret Tahun 2013

Dalam penelitian, metode penentuan sample yang di gunakan adalah Non

Randum samplimgdengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan).

Sampel yang akan diambil dalam penelitian berjumlah 14 orang sebagaimana

terdapat dalam tablel tersebut di atas.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik

melalui wawancara, angket dan observasi maupun laporan dalam

bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

resmi, dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan

perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli



5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pemberian KreditUsaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam  Kijang

Kencana di Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh sehingga

penulis mampu menangkap fenomena yang terjadi sehubungan dengan

masalah yang ada secara factual dan valid.

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis

melakukan wawancara secara mendalam sehingga penulis dapat

mengetahui permasalahan  Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit

Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan Pinjam tersebut.

c. Dokumentasi adalah bahan yang di ambil dari Usaha Ekonomi Desa

Kelurahan Simpan Pinjam yang berkaitan dengan masalah Surat

Perjanjian Pemberian Kredit, Usaha Ekonomi Desa Kelurahan Simpan

Pinjam Kijang Kencana, Anggaran Rumah Tangga, Anggaran Dasar.

d. Angket adalah  teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya

adalah analisis data.Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa

sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengigat data yang ada sifatnya



beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif

Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan

dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang

akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Selanjutnya penulis akan

menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan

kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang sifat umum ke yang sifat

khusus.


