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DINAMIKA PENGEMBANGAN PERBANKAN 

SYARIAH DIMASYARAKAT LIMAU MANIS 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 
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UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

 

ABSTRAK 
 

Penelitian yang Dilakukan Pada Lokasi kenagarian Limau Manis 

Kabupaten Pesisir Selatan. Cukup menimbulkan pertanyaan tersendiri karena 

pengembangan perbankan syariah di tengah masyarakat. bahwasannya 

mengenalkan Perbankan syariah membutuhkan kekuatan yang penuh ekstra 

di tengah masyarakat Kenagarian Limau Manis tersebut. Membuat Tantangan 

yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan dinamika yang dialami. Karena 

mayoritas penduduk Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan 

adalah menganut agama islam. Serta merta juga luasnya jaringan Bank dari 

Konvensional yang sudah lama muncul di tengah masyarakat. Juga dari 

keuangan konvensional lainnya yang sudah dikenal masyarakat kenagarian 

Limau Manis. Maka dari penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Untuk 

Penyelesaian dan kesimpulan Masalah ini. Penelitian diharapkan supaya bisa 

menjadikan pengembangan bank syariah lebih banyak dikenal diberbagai 

kalangan masyarakat. 

 

Kata Kunci:  Dinamika, Pengembangan, Perbankan Syariah 
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A. PENDAHULUAN 

Dunia Perbankan Sudah banyak dikenal oleh masyarakat, baik dari 

kalangan bawah sampai kalangan atas terhadap suatu perekonomian. 

Melainkan halnya perbankan selalu berusaha membantu masyarakat untuk 

mencapai kesetaraan hidup terhadap suatu perekonomian. 

Selain perbankan berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana ke 

masyarakat perbankan tentu membantu pemerintah untuk menstabilkan 

kebijakan moneter. Di Indonesia saat ini memiliki dua bentuk kategori bank 

yaitunya bank berbasis konvensional dan bank berbasis Syariah. Di dalam 

kesempatan penelitian sehubungan yang dilakukan pada kenagarian Limau 

Manis Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti Mencermati Suatu hal yang melatar 

belakangi Keterlambatan Pengembangan Perbankan Syariah yang muncul di 

tengah-tengah masyarakat. 

Masyarakat Lebih Banyak memilih Perbankan yang berbasis 

Konvensional dibandingkan Perbankan berbasis syariah. Perbedaan yang 

belum diketahui oleh masyarakat menimbulkan suatu polemik yang menjadi 

agak lambat Bank Syariah diketahui oleh masyarakat. 

Bank syariah tentu memiliki suatu perbedaan dengan bank konvensional, 

yang mana suatu profitabilitas bank Konvensional memakai sistem bunga 

sedangkan Profitabilitas Bank Syariah memakai Sistem bagi Hasil.  

Masyarakat Kenagarian Limau Manis Menyatakan Bahwa Bank Syariah 

Itu belum Mereka Dapatkan Keberadaan Posisinya Baik secara fisik maupun 

Non fisik keilmuannya. masyarakat belum mengenal bagaimana bank syariah 

tersebut. Pada ketentuan yang lain pemahaman masyarakat Kenagarian 

Limau Manis masih jauh lebih mengenal sistem bank yang berbentuk suku 

bunga ketimbang sistem bank yang bagi hasil. Maka, Dengan Pengamatan 

dilapangan Penulis mengimbuhkan suatu Judul diartikel Tentang “Dinamika 
Pengembangan Perbankan Syariah Dimasyarakat Limau Manis Kabupaten 

Pesisir Selatan” 

 

B. METODE PENELITIAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penelitian lapangan 

yang dilakukan di Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun 

sifat pengabdian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 

pengabdian ini adalah Primer dan Sekunder. Data Primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli, dalam hal ini penulis dapatkan 

langsung dari masyarakat Dikenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir 

Selatan. Data Sekunder mengacu pada buku dan artikel yang diperoleh untuk 

tujuan spesifik studi (sekaran, 2009). 
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Dengan mewawancarai beberapa masyarakat Dikenagarian Limau Manis 

Kabupaten Pesisir Selatan serta melakukan sosialisasi bagaimana seharusnya 

bisa dapat Memberitahu Mengenai Perbankan Syariah. 

 

C. PEMBAHASAN 

Munir (2001:16) yang mengatakan bahwa dinamika adalah sistem ikatan 

hubungan dan saling mempengaruhi antara unsur-unsur itu. Apabila salah 

satu unsur sistem mengalami perubahan, maka akan membawa perubahan 

pada unsur lainnya. Namun yang menjadi catatan bahwa itu bisa terjadi 

terus- menerus kalau di dalam kelompok tetap semangat yang membuat 

selalu dinamis. 

Dinamika sosial dalam Kehidupan Kenagarian Limau Manis Kabupaten 

Pesisir Selatan terhadap Perbankan Syariah yaitu melihat dengan panca indra 

mereka bahwa ekosistem perbankan syariah sama halnya dengan ekosistem 

pada perbankan Konvensional. Padahal semua itu sangat berbeda diantara 

prinsip syariah dengan prinsip Konvensional. 

Teori Empirisme yaitu teori Perkembangan manusia pertama yang 

dikemukakan oleh Jhon Locke adalah teori ini sendiri memiliki anggapan 

bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang 

diperolehnya selama perkembangan sejak lahir sampai dewasa. 

Dalam Pengimplementasikan terhadap Masyarakat Kenagarian Limau 

Manis Kabupaten Pesisir Selatan mengenai Perbankan sejak lahir yang sering 

Terdengar Di indera pendengaran adalah mengenai penerapan bank 

Konvensional dan bisa dikatakan sama sekali jarang terdengar penerapan 

mengenai perbankan syariah. 

Pemerintah Di kecamatan Batang Kapas Mendukung Untuk Sosialisasi 

Mengenai Sharecing Ilmu Perbankan Syariah Pada Kenagarian Limau Manis. 

Pemerintah Disana Mengatakan “Perlu ada suatu perubahan untuk 
pergerakan keperadaban masyarakat mengenai bidang keuangan yang 

berbasis syariah”. 
Banyak Yang mereka mengertikan bahwa suatu riba diharamkan dalam 

islam tetapi mereka masih menggunakan pinjaman pada suatu bank yang 

yang bersangkutan dengan bank konvensional. 

Kasmir (2001) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Nurhasanah dan Adam (2017) penelitiannya menyatakan bank melayani 

kebutuhan permodalan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran 

bagi semua sektor perekonomian. 
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Ismail (2013) menyebutkan perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang 

menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Kegiatan Yang Berlangsung Dikenagarian Limau Manis Masih banyak 

beredar suatu keuangan yang berbasis konvensional. Mengenai dari hal itu 

mungkin saja mencapai suatu keraguan mereka memilih perbankan syariah 

karena baru pertama kali muncul pada masyarakat Kenagarian Limau Manis. 

Dikenagarian Limau Manis Juga ada Keuangan lainnya yang bersifat 

konvensional selain dari perbankan yaitu Koperasi dan juga pinjaman dari 

perorangan. 

1. Gambaran  Umum Lokasi Penelitian 

Penduduk Kenagarian Limau Manis bagian dari kecamatan Batang Kapas 

Kabupaten Pesisir selatan. Kenagarian Limau manis terletak di area 

Perbukitan. Sebagian besar pencaharian masyarakat Limau Manis sebagai 

Petani di samping bertani masyarakat juga melakukan usaha-usaha lain untuk 

dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti berladang pala, cengkih, 

Gambir dan lain-lain. Kenagarian Limau Manis Ini berupa dataran dan 

perbukitan. Dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan permukiman 

bagi masyarakat sedangkan perbukitan dijadikan sebagai lahan tempat 

masyarakat berkebun dan berladang.  

Kenagarian Limau Manis ini berpenduduk sebanyak 1128 Jiwa, dengan 

rincian 617 laki-laki dan 511 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat di 

Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan cukup bervariasi dari SD, 

SLTP, SLTA Dan Sarjana Hingga Master Degree. Adapun prasarana pendidikan 

yang tersedia di Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 

Seperti: PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), SD 

(Sekolah Dasar). Sedangkan sarana dan prasarana untuk beribadah yang saat 

ini ada di Kenagarian Limau Manis yaitu terdapat satu tempat masjid yang 

bernama Nurul Huda. 

Kondisi ekonomi masyarakat Kenagarian Limau Manis ini mayoritas 

penduduknya adalah Petani, sebagian besar penduduk untuk menyambung 

hidup atau mencari nafkah ialah dengan Pekerja Sebagai Industri Getah 

Gambir Serta Ada juga yang bercocok tanam padi di sawah, disamping itu 

masyarakat juga beternak dan lain-lain. Dengan demikian, pertumbuhan 

ekonomi masyarakat Limau Manis secara saat ini belum mencapai stabil, hal 

ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang masih Mengeluh Dengan 

Harga Getah Gambir Belum optimal dan harga kebutuhan pokok sehari-hari 

masih naik Dan sekarang juga mengimbangi Kebutuhan Keuangan untuk 

Melanjutkan Pendidikan Anak-anaknya. 
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2. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah 

Masyarakat Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan Masih 

Belum Sepenuhnya Mengetahui Keberadaan Perbankan Syariah. Banyak Dari 

Mereka masih menggunakan Koperasi dan juga bank konvensional sebagai 

wadah peminjaman uang untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. 

Dan mereka berharap dengan dapat meminjam dari bank konvensional dan 

koperasi dapat meringankan beban yang ditanggung dalam permasalahan 

perekonomian mereka. Padahal sistem Bunga adalah termasuk Riba dalam 

pandangan islam. Karena telah mengambil keuntungan dari peminjaman 

pokok yang telah diberikan. masyarakat yang melakukan peminjaman di 

koperasi tidak menggunakan sebuah jaminan, sedangkan sebagian 

masyarakat yang meminjam di bank Konvensional tentunya menggunakan 

jaminan yang telah ditentukan Pihak bank tersebut. 

Tentunya Dengan Berpendudukan Mayoritas Umat Islam Masyarakat 

sangat menunggu Kedatangan prinsip Perbankan syariah. Di dalam proses 

pengabdian setelah diwawancarai beberapa orang masyarakat di kenagarian 

Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan mereka ingin merasakan bagaimana 

perbedaan perbankan syariah dari perbankan Konvensional. Beberapa 

sebagian besar masyarakat ingin mengevaluasi apabila telah masuknya 

Konsep dari prinsip Perbankan syariah ke Kampung mereka. Sebagai 

Pengabdian Dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

Saya Mengajak Pemimpim dari Pihak Wali Untuk Bersosialisasi Kepada 

Masyarakat tentang mekanisme dari perbankan syariah. Pada Siklus 

Perekonomian Masyarakat Kenagarian Limau Manis Sudah ada juga 

melaksanakan akad dari perbankan syariah tanpa mereka sadari. Seperti 

mudarabah, musyarakah dan muzara’ah karena pada dasarnya kenagarian 

Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sebagai perkebunan dan 

pertanian. Dalam bagi upah mereka melakukan sistem bagi hasil. 

  

3. Faktor-faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan 

Syariah 

Beberapa keterlambatan lembaga keuangan syariah pada kendala 

perkembangannya dilingkungan masyarakat antara lain sebagai berikut:  

a) Pengetahuan Masyarakat tentang posisi letak kantor bank syariah sekitar 

kabupaten pesisir selatan. 

b) Keraguan yang menyulitkan Masyarakat untuk memilih menggunakan 

perbankan syariah 

c) Pada suatu situasi masih tentu menggunakan pinjaman konvensional 

untuk menghasilkan modal 
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4. Solusi yang dilakukan dikenagarian Limau Manis 

Dinamika yang dihadapi masyarakat menimbulkan suatu permasalahan 

yang menjadi keterlambatan pengembangannya bank syariah. Untuk itu 

peneliti melakukan suatu tindakan antara lain yaitu: 

a) para staff wali nagari yang diwawancarai berkenaan dengan alasan 

mereka yang belum mengenal perbankan syariah. Reno Elvi Oktara 

“Mengatakan saya selaku sarjana dan sekarang bekerja sebagai 

pengabdian negeri di bidang pemerintahan belum begitu memahami 

mekanisme dari prinsip-prinsip Perbankan syariah. Beberapa transaksi 

pinjaman yang beredar di kenagarian Limau Manis masih Bersifat 

Mengandung Kelebihan dari pokok setelah Lunas angsuran. Padahal 

kegiatan tersebut masuk kategori riba yang melebihi dari pokok 

pinjaman yang mengambil keuntungan dari bunga”. 
Kemudian dari hasil wawancara dengan staff pegawai pemerintah di 

kantor wali nagari Koto Nan Tigo, mengatakan “Saya selaku bagian dari 

masyarakat kenagarian Limau Manis ingin sekali memahami Prinsip-

prinsip Perbankan Syariah, setelah dapat memahami saya ingin 

mengevalusi dengan cara membandingkan perbankan syariah dan 

perbankan konvensional untuk supaya dapat mana yang 

menguntungkan masyarakat dalam perekonomian sehari-hari. karena 

itu saya ingin mengembangkan kepada masyarakat untuk lebih baik dan 

praktis dalam memilih keuangan yang menguntungkan”. 
Dari hasil wawancara ini saya merumuskan bagaimana teknik 

pengabdian yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Sebelum 

pengabdian kegiatan tersebut dilakukan terlebih dahulu saya melakukan 

Focus Group Discussion (FGD) atau fokus pada diskusi dengan para 

bidang konsumsi keuangan di dalam staff  Kantor Wali kenagarian Koto 

Nan Tigo. Yang berkaitan dengan cara  

b) Tahap Kedua Penyampaian Materi 

Untuk itu saya mencoba menyampaikan kepada masyarakat tentang 

perbankan syariah dan konsep-konsepnya serta perbedaan dengan 

usaha simpan pinjam yang ada dikenagarian Limau Manis. Dengan secara 

perlahan-lahan disampaikan supaya dapat dipahami oleh masyarakat. 

Sebelum materi pengabdian disampaikan kepada masyarakat Kenagarian 

Liamu Manis terlebih dahulu saya meminta izin agar saya dapat 

merealisasikan dan memberikan informasi atau pengetahuan tentang 

Lembaga Keuangan yang berbasis syariah. Saya meminta izin agar wali 

nagari dan panghulu kampung dapat memberi tahu dan menghimbau 

masyarakat untuk dapat mengadakan pertemuan di masjid yang mana 

juga sebagai sarana Perkumpulan Masyarakat untuk sosialisasi. 
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c) Tahap Ketiga Pendampingan 

Dengan bimbingan dan kerja sama dengan berbagai pihak peneliti lebih 

dapat tenang menyampaikan materi untuk para masyarakat mengenai 

perbankan syariah.  

 

5. Hasil Kegiatan 

Suatu tahap penyampaian materi mengenai perbankan syariah peneliti 

dapat mengasumsikan bahwa: 

a) Masyarakat dapat lebih mengambil pelajaran baru mengenai suatu 

keuangan yang berbasis syariah. Dengan kediaman kenagarian Limau 

Manis Kabupaten Pesisir Selatan yang mayoritas masyarakatnya 

menganut agama islam. 

b) Suatu Hal kesimpulan yang berbagai banyak manfaat yang muncul 

setelah masyarakat mengerti dengan dunia perbankan yang berbasis 

syariah. Disamping ibadah yang rohani masyarakat juga berkeinginan 

untuk mencapai ibadah yang lahir dalam bentuk muamalah yang sesuai 

syariat islam. 

 

D. KESIMPULAN 

Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan Yang Masih 

Menganut Agama Islam Yang Ingin Merasakan Muamalah yang 

berbasis Syariah. Sebagian Besar Masyarakat Sebagai Pengindustri Getah 

Gambir setelah diproduksi lalu dijual untuk menghidupkan perekonomiannya. 

Para Pemimpin Wali Nagari Koto Nan Tigo sedang Menginginkan suatu 

Kontribusi terhadap perekonomian masyarakatnya. Karena telah banyak 

masyarakat yang terjun di sistem perekonomian Konvensional 

implementasinya dalam taraf Hidup belum memunculkan kesejahteraan. 

Peminjaman yang beredar Di daerah Kenagarian Limau Manis banyak 

yang bersifat Konvensional. Kondisi ekonomi masyarakat Kenagarian Limau 

Manis ini mayoritas penduduknya adalah Petani, sebagian besar penduduk 

untuk menyambung hidup atau mencari nafkah ialah dengan Pekerja Sebagai 

Industri Getah Gambir Serta Ada juga yang bercocok tanam padi di sawah, 

disamping itu masyarakat juga beternak dan lain-lain. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Limau Manis secara saat ini belum 

mencapai stabil, hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang masih 

Mengeluh Dengan Harga Getah Gambir Belum optimal dan harga kebutuhan 

pokok sehari-hari masih naik Dan sekarang juga mengimbangi Kebutuhan 

Keuangan untuk Melanjutkan Pendidikan Anak-anaknya. 
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Dengan Situasi di atas saya sebagai mahasiswa Pengabdian Di Daerah 

Kenagarian Limau Manis Kabupaten Pesisir Selatan. Ingin Memunculkan Siklus 

Keuangan Sederhana yang berbasis sesuai Prinsip Syariah Sebagai Tahap Awal 

Masyarakat Mengenal Perbankan Syariah. Dengan cara mengimbangi 

perekonomian masyarakat untuk Menimbulkan Kontribusi yang baik 

terhadap Keuangan syariah. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Buku Teks 

Ashori, Abdul Ghofur. 2018. Perbankan Syariah di Indonesia.Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press. 

Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 

Nurul Ichsan Hasan, MA. 2014. Pengantar Perbankan Syariah. Jakarta: Gaung 

Persada Press Group. 

Jurnal Ilmiah 

Ali Syukron. 2013. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di 

Indonesia.Jurnal Ekkonomi dan Hukum Islam. Vol.3. No 2. 

 

  

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

 

 

 
 

PERANAN BAZNAS PASAMAN DALAM 

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN 

MASYARAKAT NAGARI AIA MANGGIH 

KABUPATEN PASAMAN 
 

Anisa Wulan Sari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, S1 Perbankan Syariah,  

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 

 

ABSTRAK 

 
Baznas merupakan sebuah lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang 

digunakan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada 

orang orang yang berhak menerimanya dan juga telah dijelaskan di dalam 

alquran siapa saja yang berhak. Untuk melihat peranan Baznas dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat maka penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Tujuan dari Baznas Pasaman salah satunya untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Oleh Karena itu Baznas Kabupaten Pasaman 

membuat program program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

salah satu program nya adalah pasaman sejahtera dengan memberikan 

bantuan dana usaha kepada masyarakat. Dengan bantuan tersebut 

diharapkan dapat memperbaiki dan mengembangkan usahnya.  

 

Kata kunci: Peranan, Baznas, Perekonomian. 
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A. PENDAHULUAN 

Perekonomian menjadi salah satu hal  yang sangat berperan penting 

dalam kehidupan. Karena bisanya,  perekonomian yang tinggi maka tingkat 

kehidupan seseorang pun akan menjadi tinggi. namun jika seseorang memiliki 

perekonomian yang rendah secara otomatis tingkat kehidupannya akan 

mengikut rendah juga. Oleh sebab itu,  permasalahan ekonomi tidak pernah 

terlepas dalam kehidupan sehari hari kita. Permasalahan ekonomi selalu tidak 

pernah habisnya untuk dibahas, karena selalu berkaitan dengan angka 

kemiskinan. Kemiskinan ini merupakan suatu hal yang sangat ditakuti karena 

kemiskinan ini berhubungan dengan politik, sosial, kesehatan dan pendidikan. 

(Nislah Khairina, 2019) 

Masalah terbesar di dunia yang selalu dikaitkan dengan permasalahan 

perekonomian adalah masalah kemiskinan, karena berhubungan dengan 

tingkat kebutuhan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Kemiskinan 

adalah keadaan dimana lemahnya sumber penghasilan dan pendapatan yang 

diciptakan oleh seorang masyarakat, yang akan berpengaruh  terhadap 

lemahnya sumber penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat dalam 

mencukupi segala macam kebutuhan perekonomian dalam  kehidupannya. 

(Sri Apriliyani, 2021) 

Wilayah Nagari Aia Manggih berada di Provinsi Sumatera Barat, 

Kabupaten Pasaman, Kanagarian Aia Manggih dengan luas Wilayah 81,99 

kilometer persegi atau 23,66% dari wilayah Kecamatan Lubuk Sikaping. 

Wilayah Nagari Aia Manggih ini sendiri terdiri dari lima jorong yaitu Rumah 

Nan XXX, Kampuang Padang, Paraman Dareh, Padang Sarai, Ambacang 

Anggang dan Kampuang Nan VI. Dimana jumlah penduduknya berjumlah 

12.382 jiwa. Angka Kemiskinan di Kanagarian Aia Manggih dari 2020 dilihat 

pada tabel dibawah ini. (Data Wali Nagari, 2022) 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin di Kanagarian Aia 

Manggih Periode 2020-2022 

 

No Tahun Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Jumlah Penduduk 

Miskin (Per KK) 

1 2020 11.696 721 

2 2021 12.382 721 

3 2022 12.382 721 

Sumber: dokumen Wali Nagari Aia Manggih 
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Berdasarkan dari data di atas jumlah penduduk Kenagarian Aia Manggih 

tiap tahunnya terus mengalami perkembangan namun kemiskinan di 

Kanagarian Aia Manggih bisa dikatakan cukup tinggi walaupun angkanya tidak 

berubah setiap tahunnya. Angka kemiskinan setiap tahunnya mencapai 721 

kepala keluarga yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. 

Memberdayakan Zakat merupakan salah satu cara yang dapat 

meningkatkan perekonomian. Untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh 

umat manusia maka dibutuhkan sebuah peran lembaga baznas. Yang 

merupakan sebuah lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan. 

Orang miskin diberikan modal dan pelatihan supaya dapat memperbaiki 

masalah perekonomiannya. Baznas menjadi salah satu wadah suatu daerah 

yang dapat mencegah permasalahan ekonomi dan sosial,  selain itu juga 

mampu mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran dan lain 

lain(Nine Haryanti, Yini Adicahya, 2020) 

Zakat merupakan kewajiban transfer yang proses distribusinya sangat 

dikaitkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dari delapan golongan 

mustahik zakat semuanya menunjukkan kelompok yang dalam kondisi lemah 

dan mampu dibiarkan bertransaksi atau bermuamalah melalui mekanisme 

pasar semata. Dampak dari zakat ini adalah menjadikan pendapatan yang adil 

dan merata. (UII, 2016) 

Zakat merupakan sarana untuk pertumbuhan usaha usaha ekonomi.  

Orang yang kurang mampu harus dibantu terus menerus dan pada akhirnya 

mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka. (Najed, 2015). 

Pada saat kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari akan  

pentingnya membayar zakat.padahal peranan zakat dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat.  Banyak faktor yang dijadikan sebagai penyebab 

diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya 

langsung kepada mustahik. Karena tingkat kepercayaan masyarakat masih 

rendah terhadap lembaga pengelola zakat. Dan masih banyaknya kaum 

muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa 

zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Peranan amil zakat itu penting sekali, 

Oleh sebab itu Baznas Pasaman sebagai lembaga pengelolaan dan 

pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa mendampingi dan 

memberikan pelatihan dan pengarahan agar zakat yang diberikan untuk  

modal usaha tersebut benar benar dikelola secara bertanggung jawab dan 

secara baik, sehingga orang orang yang menerima bantuan  zakat tersebut 

dapat menghasilkan pendapatan yang  meningkatkan perekonomian. Oleh 

karena itu adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

peranan Badan Amil Zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat 

Nagari Aia Manggih dan bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat 
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Nagari Ala Manggih terhadap bantuan zakat yang diberikan oleh Badan Amil 

Zakat Pasaman. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuk Sikaping 

Kenagarian Aia Manggih tentang peranan Baznas Pasaman dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Aia Manggih. Metode yang 

digunakan dalam pengabdian ini adalah metode deskriptif yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah 

menganalisis, menggambarkan, dan berbagai kondisi, situasi dari berbagai 

data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai 

masalah yang diteliti di lapangan.(I Made Wirhanata, 2006) 

Sumber data dalam pengabdian ini yaitu sumber data sekunder dan 

sumber data primer. Data primer adalah data yang diterima langsung dari 

kantor Baznas dan masyarakat yang menerima bantuan dari Baznas. 

Sementara data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan yang 

mana sumber itu telah ada. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan 

berupa dokumen yang berhubungan dengan peranan Baznas untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat serta dari berbagai sumber baik 

jurnal, literature, artikel dan lain lain. Untuk mendapatkan data yang valid 

maka pengabdian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan 

wawancara. Dengan mewawancarai ketua pimpinan Baznas dan 

mewawancarai masyarakat Nagari Aia Manggih yang mendapatkan bantuan 

dana usaha dari Baznas Pasaman. Setelah data tersebut terkumpul maka 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

 

C. PEMBAHASAN 
1. Zakat 

Zakat secara bahasa berarti tumbuh dan berkembang (Gustian Djuanda, 

Aji Sugiarto, Irwansyah Lubis,Mansyur Ma’nun, 2006). Sedangkan secara 

terminologi zakat artinya suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan 

memberikan sejumlah harta tertentu kepada orang orang yang berhak 

menerimanya.(Sari, 2006) zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda 

atas perintah allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah 

ditetapkan menunut syarat syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam. 

(Rifai, 1978) 

Perintah zakat ini terdapat dalam surah al-Baqoroh ayat 43 yang berarti 

“Dan dirikan lah sholat oleh mu dan keluarkanlah zakat dan tunduklah 
bersama orang orang yang tunduk “. 
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Adapun orang orang berhak menerima zakat ada delapan diantaranya 

satu fakir, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang 

dapat menjamin harta atau usaha. Kedua miskin, miskin adalah orang yang 

mempunyai harta atau usaha yang dapat menghasilkan lebih lima puluh 

persen untuk kebutuhan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Ketiga amil, yaitu 

orang yang dipercayakan untuk mengumpulkan zakat. Ketiga mualaf, yaitu 

orang yang baru masuk islam. Kelima hamba sahaya, yaitu yang mempunyai 

perjanjian yang akan dimerdekakan oleh tuanya dengan jalan menebus 

dirinya. Keenam gharim, yaitu orang orang yang berhutang bukan untuk 

maksiat. ketujuh sabilillah, yaitu orang orang yang berjuang di jalan allah dan 

kedelapan musafir, yaitu orang yang kurang perbekalan dalam perjalanan 

dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu. (Rifai, 1978). 

 

2. Sejarah Singkat Pengelolaan Zakat Kabupaten Pasaman 

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Pasaman 

didasari dengan adanya peraturan daerah kabupaten Pasaman No 13 Tahun 

2007 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut 

BAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah 

daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan 

tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai 

dengan ketentuan agama 

Dengan adanya perubahan undang undang Nomor 38 Tahun 1999 

menjadi undang undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, 

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten pasaman pada tahun 2012. 

Dengan meningkatkan pengelolaan zakat di Kabupaten Pasaman, 

pemerintah Kabupaten Pasaman mengeluarkan peraturan daerah No. 8 

Tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta surat edaran bupati Pasaman 

Nomor 460/1459/Kesra-2017 tanggal 28 April 2017. Surat edaran tersebut 

mengharuskan ASN di kabupaten Pasaman sebanyak 2,5% dari total 

penghasilan. 

Kemudian berdasarkan keputusan bupati Pasaman Nomor: 

188.45/501/BUB-PAS/2021 tentang penetapan ketua dan wakil ketua badan 

amil zakat pasaman periode 2021-2026, pada tanggal 08 Desember 2021 

telah ditetapkan susunan pengurus Baznas Kabupaten Pasaman sebagai 

berikut (Dokumen Baznas, 2022) 
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Tabel 2.2 

Pengurus Baznas Kabuapten Pasaman Periode 2021-2026 

 

No Nama Jabatan 

1 H. Asnil M., SE., MM Ketua 

2 Zulfahmi,S.Pd Wakil Ketua I 

3 Deny Fadly,S.Sos Wakil Ketua II 

4 Iskandar, S.SosI Wakil Ketua III 

5 Irfan Malin Mudo, S.Sos Wakil Ketua IV 

 

Tabel 2.3 

Tugas Tugas Pengurus Baznas Kabupaten Pasaman 

 

Ketua  Bertugas memimpin pelaksanaan tugas 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Pasaman 

Wakil 

ketua I 

Bertugas melaksanakan pengelolaan dan 

pengumpulan zakat 

Wakil 

Ketua II 

Bertugas melaksanakan pengelolaan 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Wakil 

Ketua III 

Bertugas melaksanakan Pengelolaan, 

Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan. 

Wakil 

ketua IV 

Bertugas melaksanakan pengelolaan 

administrasi perkantoran, komunikasi, 

umum, dan pemberian rekomendasi. 

 

3. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Pasaman 

Adapun Visi Baznas Kabupaten Pasaman adalah menjadi lembaga utama 

menyejahterakan umat di Kabupaten Pasaman. 
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Adapun misi dari Baznas Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut: 

(Dokumen Baznas, 2022) 

a. Menciptakan Baznas yang kuat, terpercaya dan modern. 

b. Memaksimalkan literasi zakat dan peningkatan pengumpulan ZIS, DSKL, 

secara massif dan terukur. 

c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk 

mengantas kemiskinan. 

d. Memperkuat kompetensi, profesionalitas, integritas dan kesejahteraan 

amil secara berkelanjutan. 

e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan system 

manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur. 

f. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, 

pertanggung jawaban. 

g. Membangun kemitraan antara muzaki dan mustahik. 

 

4. Program Program Baznas Kabupaten Pasaman 

a. Pasaman Sehat 

b. Pasaman Sejahtera 

c. Pasaman Cerdas 

d. Pasaman Peduli 

e. Pasaman Imtaq (Dokumen Baznas, 2022) 

 

5. Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. 

Adapun  hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Irfan 

sebagai wakil IV biang SDM tentang bagaimana peranan zakat dalam 

meningkatan perekonomian masyarakat Nagari Aia Manggih Kecamatan 

Lubuk Sikaping. (wawancara dengan bapak irfan Wakil IV Baznas Tentang 

Peranan Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nagari Aia 

Manggih, 2022) 

Bagaimana peranan Baznas dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat 

“Yaitu melalui beberapa program program Baznas Kabupaten Pasaman 
khususnya yaitu program ekonomi produktif. program ekonomi produktif ini 

memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

awalnya sebagai mustahik menjadi muzaki yaitu dengan  memberikan 

bantuan  kepada modal  masyarakat yang kurang mampu dengan tujuan 

untuk meningkatkan perekonomiaanya dan dia tidak terjebak hutang di bank 

46.” 
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Program apa saja yang dilakukan baznas untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat 

“Selain program ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha. ada 
juga program ekonomi konsumtif contohnya pemberian bantuan biaya kuliah 

kepada mahasiswa yang ingin kuliah tetapi  kurang mampu.  dengan harapan 

dia bisa berhasil dan mendapatkan pekerjaan yang layak yang dapat 

meningkatkan perekonomiannya kelak.” 

Bagaimana cara pengumpulan dana zakat 

“Pengumpululan dana zakat disini ada dua muzakinya. Ada yang 

berbentuk zakat, infak dan sedekah dan DSKL. Yaitu mengumpulkan zakat 

PNS 2,5% dari penghasilannya dipotong oleh sendirinya oleh bendahara gaji 

dan di setor juga kepada rekening Baznas. PNS yang tidak memenuhi kriteria 

zakat dimasukkan ke dalam infak dan sedekah dan juga dipotong oleh 

bendahara gaji dan disetor ke rekening baznas. DSKL seperti hibah, kafarat, 

fidiah, harta yang tidak ada wali warisnya” 

Bagaimana cara pembagian dana zakat produktif 

“Dengan cara pengusulan dari lembaga atau ditemukan langsung di-

lapangan. Diajukan proposal apakah mereka termasuk ke dalam asnaf yang 

delapan“. 
Apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam mendistribusikan zakat? 

“Tidak dapat maksimal dalam mensurvei turun kelapangan karena 
keterbatasan biaya ditambah lagi tidak adanya baznas tingkat kecamatan” 

Berapa dana bantuan maksimal yang diberikan baznas untuk zakat 

produktif 

“Tergantung jenis usahanya. Kalo usahanya usahanya kecil terkadang Rp 
1000.000. jika usahanya besar maka dananya pun juga besar.” 

Apakah ada pelatihan yang diberikan baznas kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan perekonomian masyarakat 

“Untuk pelatihan khusus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
belum ada,tetapi hanya pelatihan yang diberikan kepada para pemuda 

pemuda  seperti pelatihan kampung digital. Dimana para pemuda diharapkan 

dapat menggunakan teknologi untuk hal hal  yang bermanfaat dengan 

harapan dunia digital itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Baznas Kabupaten Pasaman bahwa 

penyaluran zakat untuk meningkatan perekonomian masyarakat nagari Aia 

Manggih telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. 

Baznas adalah sebagai sebuah lembaga yang dibuat oleh pemerintah 

dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekah. hal ini baznas sangat memiliki 

peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Baznas 
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mengharapkan mustahik yang awalnya sebagai penerima zakat di harapkan 

besoknya dapat menjadi muzaki bukan mustahik lagi, atau dengan kata lain 

mengubah mustahik zakat menjadi penerima zakat Karena telah memiliki 

kehidupan yang layak dan perekonomian yang baik Baznas kabupaten 

pasaman betul betul selektif dalam memberikan bantuan  dana zakat kepada 

para mustahik agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat dan zakat 

tersebut benar benar digunakan untuk mengembangkan usahanya. pada 

tahun 2021 telah terkumpul dana zakat sebesar Rp14.673.562 yang mana 

sebagian dana zakat tersebut diberikan kepada masyarakat. Dalam hasil 

wawancara tersebut dijelaskan jika ada perkembangan usahanya setelah 

mendapatkan dana zakat dan mereka masih butuh bantuan dana untuk 

meningkatkan usahanya maka pihak baznas akan berkembang dengan baik. 

Tetapi jika usahanya itu tidak berkembang karena tidak bisa mengelola 

keuangan usahanya maka pihak baznas tidak akan memberikan bantuan dana 

lagi kepadanya. 

Pengelolaan zakat yang dilakukan di baznas kabupaten pasaman telah 

dilaksanakan dengan baik berdasarkan  ketentuan dari lembaga amil zakat 

pasaman dimana pengelolaannya telah dilakukan sesuai dengan syariat islam. 

Baznas pasaman dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nagari 

aia manggih khususnya dalam dana zakat produktif baznas pasaman memiliki 

program pasaman sejahtera berupa bantuan modal.  namun secara umum 

baznas pasaman juga memiliki beberapa program dalam memberdayakan 

masyarakat nagari aia manggih agar hidupnya sejahtera diantaranya: 

a. Pasaman sehat, dimana adanya bantuan berobat gratis 

b. Pasaman sejahtera, dimana adanya bantuan modal usaha untuk 

meningkatkan pendapatan usahanya. 

c. Pasaman cerdas, dimana adanya bantuan pendidikan 

d. Pasaman peduli, dimana adanya bantuan bencana, bantuan bedah 

rumah, bantuan jompo, bantuan KK miskin, bantuan ibnu sabil dan 

bantuan gharimin 

e. Pasaman imtaq, dimana adanya bantuan mualaf, bantuan hafidz Quran, 

bantuan honor guru dan bantuan  keagamaan. 

 

Dengan adanya program program di atas diharapkan masyarakat dapat 

memiliki kehidupan perekonomian yang baik. dari hasil wawancara dengan 

masyarakat diketahui bahwa peranan baznas sangat berperan  penting oleh 

masyarakat, karena dapat mengurangi dan membantu masalah ekonomi 

masyarakat  yang kurang mampu di Nagari Aia Manggih.  Melalui program 

tersebut zakat dari harta orang orang yang mampu dapat diberikan kepada 
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masyarakat yang membutuhkan dengan harapan dapat mengubah 

perekonomian masyarakat. 

Pada intinya baznas kabupaten pasaman menginginkan perekonomian 

masyarakat nagari aia manggi menjadi lebih baik lagi dan memiliki 

perekonomian yang lebih baik dengan kata lain mengubah mustahik zakat 

menjadi muzaki. 

 

6. Dampak yang dirasakan masyarakat setelah mendapat dana bantuan 

usaha dari baznas Kabupaten Pasaman 

Salah satu tujuan baznas kabupaten Pasaman ini membuat program 

pasaman sejahtera adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Dari lima masyarakat yang saya wawancarai secara umum tanggapan mereka 

terhadap dampak yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan dana usaha 

tersebut adalah bantuan tersebut sangat membantu  mereka karena dengan 

adanya bantuan usaha tersebut dapat mereka dapat menambah penghasilan 

mereka dari dana yang diberikan oleh baznas kabupaten Pasaman. Menurut 

salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan dana usaha dari baznas 

yaitu Taharmi yang memiliki usaha bikin kerupuk menurutnya “Dampak yang 
saya rasa kan setelah mendapatkan dana bantuan dari baznas Alhamdulillah 

saya dapat  meningkatkan produksi saya dengan dana yang diberikan dari 

baznas, Alhamdullilah setelah mendapatkan bantuan dana usaha 

perekenomian saya bisa dikatakan lebih membaik karena bantuan 

tersebut“ (Wawancara Dengan Bapak Taharmi Sebagai Masyarakat Yang 

Menerima Bantuan Dana Usaha Dari Baznas, 2022) 

Menurut Darwanis seorang pedang di pasar. “Menurut saya  dampak 
yang saya rasakan setelah mendapatkan dana bantuan Baznas adalah saya 

dapat membeli lebih banyak barang barang yang akan dia jual lagi di 

pasar,selain itu dengan bertambahnya barang barang yang saya jual otomatis 

penghasilan yang saya dapatkan juga bertambah. bantuan yang saya 

dapatkan sangat membantu perekonomian saya” (‘Wawancara Dengan Ibuk 
Darwanis Sebagai Masyarakat Penerima Bantuan Baznas’, 2022) 

Menurut bapak Bujang seorang yang memiliki usaha bengkel “Menurut 
saya bantuan yang diberikan baznas sangat membantu orang orang yang 

memiliki usaha yang dana nya terbatas. Dampak yang saya rasakan setelah 

mendapatkan bantuan usaha tersebut tentu dapat meningkatkan penghasilan 

saya.” (‘Wawancara Dengan Bapak Bujang Sebagai Masyarakat Yang 
Menerima Bantuan Dari Baznas’, 2022) 

Jadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah dapat 

mengembangkan usahanya dan dapat memperbaiki perekonomian-nya. Dana 

zakat tersebut benar benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 
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D. KESIMPULAN 

Nagari Aia Manggih adalah kampung yang berada di Kecamatan Lubuk 

Sikaping Kabupaten Pasaman. Jumlah penduduk Nagari Aia Manggih 

berjumlah 12.382 jiwa. Di kecamatan Lubuk Sikaping terdapat lembaga 

penghimpun dana zakat yaitu Baznas Pasaman. Baznas adalah lembaga yang 

dibuat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. 

Baznas memiliki peranan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

Nagari Aia Manggih. Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat adalah dengan membuat program program yang bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Program program tersebut diantaranya adalah pasaman sejahtera 

dengan bentuk memberikan bantuan usaha kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya 

tersebut. Dengan harapan baznas dapat merubah yang mulanya sebagai 

penerima zakat besoknya menjadi muzaki bukan mustahik lagi Karena telah 

memiliki perekonomian yang baik. 

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Aia Manggih setelah 

mendapatkan dana bantuan tersebut adalah mereka dapat mengembangkan 

usahanya dan mereka dapat memperbaiki perekonomianya. 
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ABSTRAK 

 
Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah pelaksanaan arisan 

menurun di Nagari Singkarak Kabupaten Solok ditinjau dalam Ekonomi 

Syariah. Penelitian ini bertujuan guna memaparkan serta menganalisis 

pelaksanaan arisan menurun di Nagari Singkarak Kabupaten Solok. Dan juga 

memaparkan serta menganalisis tinjauan Ekonomi Syariah terhadap 

pelaksanaan arisan menurun di Nagari Singkarak Kabupaten Solok. Metode 

penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research), dengan memakai 

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah 

menggambarkan fenomena yang berlangsung dilapangan sebagaimana 

adanya sesuai fakta. Sebagai sumber data utama, yakni orang yang ikut serta 

dalam pelaksanaan praktik arisan menurun di Nagari Singkarak Kabupaten 

Solok serta sumber data yang diperoleh antara lain, 1 admin arisan menurun 

serta 3 anggota arisan menurun. Sementara itu sumber data sekunder 

diperoleh lewat beberapa buku, jurnal serta sumber bacaan lain yang 
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terdapat hubungannya dengan judul penelitian yang bisa membagikan data 

ataupun informasi tambahan guna menguatkan data primer. Berdasarkan 

hasil penelitian bisa dikemukakan kalau pelaksanaan arisan menurun ialah 

admin mempromosikan terdapatnya transaksi yang dinamakan arisan 

menurun, supaya anggota bisa tertarik, admin dari arisan menurun bakal 

mempromosikan dan membagikan persyaratan untuk anggota yang mau ikut, 

sesudah calon anggota merasa tertarik admin bakal membagikan persyaratan 

semacam; KTP, nomor yang dapat dihubungi, berikutnya para anggota arisan 

menurun bakal membagikan kembali syarat-syarat yang sudah dilengkapi 

kepada admin yang bersangkutan, sesudah seluruhnya terkumpul admin 

bakal membuat sebuah grup arisan menurun dalam melaksanakan arisan 

menurun, admin sama sekali tidak membayar Cuma menjalankan 

pelaksanaan arisan menurun. Apabila terdapatnya keterlambatan oleh 

anggota pada pelaksanaan arisan menurun, anggota tersebut bakal didenda. 

Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan biasanya, dimana seluruh 

anggota arisan ini menerima pembayaran sama jumlahnya, namun 

pembayaran yang berbeda terdapatnya selisih uang yang dikeluarkan 

ataupun dibayarkan tiap anggota. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang 

pelaksanaan arisan menurun ialah tidak diperbolehkan ataupun tidak sesuai 

dengan prinsip utang piutang terlebih lagi ada unsur riba qardh. Sebab 

terdapatnya selisih pembayaran (+/-) yang semestinya ditiadakan. Dalam 

Ekonomi Syariah unsur riba tidak diperbolehkan sebab perihal tersebut 

adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, karena memakan harta orang 

dengan jalan yang batil. 

 

Kata Kunci: Arisan Menurun, Ekonomi Syariah 

 

A. PENDAHULUAN 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bahasa, 2007:65) Arisan ialah 

pengumpulan uang ataupun barang yang bernilai sama oleh sebagian orang, 

diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala hingga 

seluruh anggota memperolehnya. Kebiasaan ini dilakukan oleh berbagai 

macam masyarakat baik itu anak muda sampai tua. 

Arisan dilakukan secara online seiring kemajuan serta pertumbuhan 

teknologi. Para anggota tidak lagi mengadakan pertemuan guna mengadakan 

aktivitas ini. Seluruh aktivitas ini berjalan lewat media yang digunakan 

semacam sosial media, aktivitas ini pun berlangsung. Bertambahnya 

kebutuhan yang terdapat di masyarakat, salah satu cara guna menyiasati 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yaitu dengan diadakannya arisan. Arisan 
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bisa dipahami sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan mengumpulkan uang secara teratur pada setiap periode tertentu, 

serta tiap-tiap anggota kelompok berhak memperoleh uang tersebut secara 

bergantian. (Rahmawati, 2018:2) Ada beberapa bentuk arisan antara lain 

arisan berupa uang ataupun berupa barang. Akan tetapi yang kerap kita 

jumpai arisan yang berjalan di masyarakat ialah arisan perolehan dalam 

bentuk uang. Arisan semacam ini diperbolehkan sebab bukan aktivitas judi. 

Arisan adalah perihal lumrah yang banyak berlangsung di berbagai tempat di 

Indonesia sebagai aktivitas sosial ekonomi yang kerap ditemui dalam aktivitas 

masyarakat. Misalnya di instansi pemerintah, perusahaan/ industri, dan 

rukun tetangga. (Rahmawati, 2018:2) 

Pada era digital saat ini, arisan menurunlah yang jadi trend digolongan 

masyarakat dimana anggota tidak susah payah berkumpul guna menyetorkan 

uang seiring dunia yang semakin canggih ini. Anggota arisan juga dapat 

memilih urutan serta nominal yang disanggupinya. (Rahmawati, 2018:2) 

Berdasarkan penelitian Titis Larasati (Larasati, 2018) menyatakan bahwa 

pelaksanaan arisan menurun, penarikan nomor urut awal jumlah luang yang 

dil bayarkan justru lebih besar dari uang yang diperoleh, sedangkan peserta 

yang menarik nomor urut akhir sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan 

lebih kecil dari uang yang di peroleh. 

Alasan para anggota mengikuti arisan menurun ini sangat bervariasi. 

Praktik arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan 

yang memilih nomor urut akhir, tidak bisa dipungkiri peserta dil nomor urut 

akhir ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan arisan di 

nomor urut awal sangat membantu karena untuk mendapatkan uang tunai 

untuk modal usaha dan lain lain. Pertimbangannya persyaratan arisan 

menurun ini tidaklah serumit meminjam uang dil bank (Admin, wawancara, 

01 Agustus 2022) 

Bagi peserta arisan yang telah menerima luang sesuai dengan nomor 

urut pada periode sebelumnya, praktik arisan menurun ini sangat membantu 

kami sebagai peserta arisan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 

yang berbeda-beda setiap peserta (Essi, wawancara, 02 Agustus 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu 

anggota arisan menurun ini, anggota tersebut merasa keberatan dikarenakan 

ketidaksamaan pembayaran antar anggota. dikarenakan lebih banyak 

membayar dari pada menerima arisan tersebut (Meli, wawancara, 03 Agustus 

2022). Sedangkan anggota yang menerima di nomor urut akhir merasa 

beruntung dikarenakan hanya membayar kurang dari yang menerima (Rani, 

wawancara, 04 Agustus 2022). 
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Maraknya arisan ini sejak pertengahan tahun l2019 lalu menjadi 

fenomena unik tersendiri bagi peneliti. Pada arisan ini tidak ada pertemuan 

yang harus ditetapkan. Anggota hanya cukup membayar arisan dengan cara 

mentransfer ke rekening admin dan ada juga yang membayar secara tunai, 

begitupun penerimaannya. Cara untuk mengetahui adanya arisan tersebut 

dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mengiklankan di sosial 

media seperti di facebook, instagram, whatsappl dan lain-lain. (Fakhriza, 2021) 

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Praktik Arisan Menurun di Nagari Singkarak Kabupaten Solok Ditinjau 
dalam Ekonomi Syariah”. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan 

fenomena yang terjadi dil lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan 

kenyataan yang lada. Penelitian ini mendeskripsikan pernyataan tentang 

Tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik arisan menurun di Nagari 

Singkarak Kabupaten Solok. 

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri. 

Instrumen pendukung yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari 

Admin dan anggota larisan menurun dil Nagari Singkarak Kabupaten Solok. 

Instrumen tambahan lainnya adalah buku catatan, pena, Hp, dan alat bantu 

lainnya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah satu 

admin dan tiga anggota dari arisan menurun. Sedangkan sumber data 

sekunder diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal dan sumber bacaan lainnya 

yang ada hubungannya dengan judul penelitian yang dapat memberikan 

informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. 

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah  proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman 

wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data 

yang dicari, pada arisan ini yang diwawancarai adalah admin dan anggota 

arisan menurun. 
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Adapun langkah–langkah dalam mengolah data deskriptif sebagai 

berikut: 

1. Menghimpunl sumber-sumberl data yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan arisan menurun di tinjau dalam 

Ekonomi Syariah. 

2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah 

dikumpulkan. 

3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara 

deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan 

tentang bagaimana Praktik Arisan Menurun di Nagari Singkarak Kabupaten 

Solok ditinjau dalam Ekonomi Syariah. 

 

C. PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Arisan Menurun di Nagari Singkarak Kabupaten Solok 

a. Awal terbentuknya perekrutan anggota arisan menurun 

Arisan berkembang di masyarakat bermacam-macam bentuknya. ada 

larisan barang, arisan uang, arisan travelling dan arisan online (Arisan online 

sendiri banyak jenisnya, mulai dari arisan barang, arisan flat, maupun arisan 

menurun yang sedang dibahas ini. Arisan-arisan tersebut memiliki aturan 

yang berbeda-beda tergantung pada admin atau si pembuat kloter, namun 

urgensinya sama yakni sebagai sarana menabung dan mencari keuntungan 

untuk pengelolanya atau si admin). (Sari, 2022) 

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh profesi yang berbeda 

seperti mahasiswa, pedagang, dan ibu rumah tangga. Arisan juga dapat 

dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan atau untuk jaga-jaga kebutuhan dimasa depan, namun dalam hal 

jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Yakni anggota 

sesama arisan, yang mana menabung dengan cara arisan harus 

mengumpulkan luang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain 

juga didalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat si anggota arisan lebih 

giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan 

untuk terus mengumpulkan luang. (Mayangsari, 2021) 

Arisan menurun ini beranggotakan berbagai macam mulai dari sepuluh 

anggota, dua puluh anggota hingga lima puluh anggota. Ada berbagai macam 

periode yang ditawarkan oleh admin arisan tersebut, mulai dari harian, 

mingguan, hingga bulanan. (Fakhriza, 2021) 
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b. Cara pendaftaran dan aturan arisan menurun 

Admin dari arisan menurun memulainya melalui medial sosial WhatsApp 

dan menamai dengan nama arisan menurun terpercaya, mempromosikan 

akun arisan itu ke semua orang yang memiliki akun lWhatsApp dimana 

pengikut pada saat itu masih sedikit, dan sekarang pengikut pada WhatsApp 

semakin bertambah. 

Admin akan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh 

masing masing anggota arisan ini. Adapun ketentuan ketentuannya: 

1) Peserta harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) 

2) Admin akan memberikan daftar rincian slot yang akan dibuka disertakan 

nominal uang yang akan di setorkan masing-masing anggota 

3) Nomor urut tidak ditentukan dengan pengundian melainkan anggota 

bebas memilih nomor urut dengan sistem siapa cepat dia dapat 

4) Peserta yang melakukan penyetoran melebihi jatuh tempo akan 

dikenakan denda. 

 

Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dari admin tersebut maka 

anggota arisan berarti menyetujui dan sepakat mengikuti arisan menurun 

tersebut. Dan juga termasuk denda dari peserta arisan menurun ini. Denda 

tersebut dikirim ke admin dan untuk admin lah denda yang diberikan dari 

peserta ini. Penyetoran dan penarikan arisan bisa secara tunai juga bisa lewat 

ATM termasuk juga denda larisan tersebut. (Wawancara Desti sebagai admin 

arisan menurun pada tanggal 01 Agustus 2022). 

Dalam praktik arisan menurun ini didapatkan bahwa adanya 

ketidaksamaan dalam jumlah uang disetorkan oleh setiap anggota. Rincian 

pembayaran: urutan pertama sampai urutan ketiga sebesar Rp45.000,-  

urutan keempat sampai urutan keenam sebesar Rp40.000,- urutan ketujuh 

sampai urutan kesembilan Rp35.000,- urutan kesepuluh sampai urutan kedua 

belas Rp30.000,- dan urutan ketiga belas sampai urutan kelima belas 

Rp25.000,-. Begitulah rincian dari urutan pembayaran arisan menurun, setiap 

urutan pembayarannya menurun dengan totalnya ialah Rp500.000,- dan 

rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin sehingga mencapai 

nominal yang di arisankan, namun pembayaran tidak sama. Jika dijumlahkan 

pembayaranl dari awal hingga akhirl urutan kesatu sampai sepuluh 

membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, sedangkan urutan sebelas 

sampai lima belas mendapat kelebihan dari apa yang ia bayarkan. 

(Wawancara Desti sebagai admin arisan menurun pada tanggal 01 Agustus 

2022). 
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Adapun pernyataan dari narasumber bahwa ia merasa rugi terhadap 

jumlah yang ia setorkan yang mana jumlahnya sebesar Rp255.000.- dikalikan 

26 kali pembayaran hasilnya Rp6.630.000,- sedangkan yang ia terima hanya 

Rp4.000.000,- dilihat dari hasil tersebut maka ia rugi sebesar Rp2.630.000,-. 

Alasan dari Meli ingin mengikuti pelaksanaan arisan menurun ini dikarenakan 

ia butuh biaya untuk modal usaha. (Wawancara Meli sebagai penerima arisan 

pertama pada tanggal 03 Agustus 2022). 

Alasan para anggota ingin mengikuti arisan ini sangat bervariasi. 

Pelaksanaan larisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota 

arisan menurun yang memilih nomor urut akhirl dikarenakan ingin 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menurut narasumber “Uni 
maraso baruntung ambiak arisan dinomor 17 ko, soalnyo mambiayai 

Rp145.000 dikali 26 kali mambayia hasilnyo Rp3.770.000 sedangkan 

manarimo Rp4.000.000,- baeuntung uni Rp230.000,-” (anggota arisan 
menurun tersebut merasa beruntung mengambil arisan nomor 17 

dikarenakan hanya membayar Rp145.000 dalam 26 kali pembayaran hasilnya 

Rp3.770.000 sedangkan menerima Rp4.000.000,- anggota tersebut merasa 

beruntung Rp230.000,-). (Wawancara Rani sebagai anggota arisan menurun 

pada tanggal 04 Agustus 2022). 

Adapun pernyataan dari narasumber lain “Uni memilih nomor yang 
ditangah dek karano uni nio manabuang se nyo, uni ndak lo maraso untuang 

dan ndak lo maraso rugi” (anggota tersebut bermain arisan menurun hanya 
karena ingin lmenabung). (Wawancara Essi sebagai anggota arisan menurun 

pada tanggal 02 Agustus 2022). 

Dari beberapa pendapat narasumber, dapat disimpulkan bahwa arisan 

menurun memiliki keuntungan dan kerugian  tersendiri, bagi kebanyakan 

anggota arisan menurun dapat dijadikan sebagai bentuk menabung dengan 

pelaksanaan menggunakan aturan-aturan yang lebih ketat, selain itu 

keuntungan yang dirasakan dari anggota arisan menurun adalah bagi anggota 

terakhir (kloter terakhir) dapat memperoleh uang yang lebih besar, 

sedangkan bagi kloter pertama dapat memberikan kesan yang kurang enak ini 

dikarenakan uang yang diterima lebih kecil dari uang diberikan. Dengan hal 

tersebut pelaksanaan arisan menurun ini dapat digolongkan dengan 

perbuatan riba, dengan mengambil manfaat yang ada atau tingkat kelebihan 

tertentu yang diisyatratkan kepada penerima utang, maka dari itu kegiatan ini 

dikategorikan pada riba qardh, karena prinsip qardh yang bisa diterapkan 

pada arisan dan pada prinsip tersebut dalam qardh tidak boleh adanya 

pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik qardh yang terjadi. 

Adapun penerima riba qardh adalah semua yang bersangkutan termasuk 

admin dan anggota dari arisan menurun. 
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2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Arisan Menurun di Nagari 

Singkarak Kabupaten Solok 

a. Sistem penomoran 

Sistemnya yang menggunakan penomoran arisan menurun dilakukan 

dengan menggunakan media sosial, dalam pembuatan kesepakatan (akad) 

yang dibuat tidak mempertemukan anggota dengan pembuat arisan atau 

admin secara langsung. Namun hal tersebut tidak bermasalah, mengingat 

pada rukun dan syarat dari syahnya akad atau kesepakatan hanya disinggung 

mengenai harus adanya ijab dan qabul atau pembicaraan mengenai setujunya 

kesepakatan serta serah terimanya akad tersebut. 

Disana tidak mengatur atau mengharuskan melakukannya secara 

langsung, melainkan haruslah orang yang bersangkutan yang melakukan 

kesepakatan (akad) nya. Ditambah dengan majunya sarana dan prasarana 

teknologi yang memudahkan manusia untuk membuat kesepakatan dengan 

tidak secara langsung, hal itu dirasa sangat memudahkan dalam bertransaksi. 

Asalkan semuanya didasari atas kerelaan kedua belah pihak yang berakad 

serta keterbukaan dalam membuat kesepakatan yang konsisten dari awal 

sampai berakhirnya akad atau kesepakatan tersebut. 

Dalam kesepakatan arisan menurun ini objek dari akad tersebut adalah 

nominal uang yang nantinya akan didapatkan oleh para peserta arisan secara 

bergiliran dan berkala, akad seperti ini diperbolehkan karena sudah sesuai 

dengan prinsipnya yakni kerelaan, keterbukaan, dan kesepakatan. 

 

b. Adanya biaya admin 

Arisan menurun bisa dikatakan sebagai jasa pengumpulan uang yang 

nantinya akan dibagikan secara urut sesuai nomor yang sudah dipilih dan 

disepakati para anggotanya. Dalam pelaksanaannya mengharuskan calon 

anggotanya yang sudah resmi memilih nomor dan sudah masuk ke dalam 

grup arisan untuk membayar biaya admin. 

Biaya arisan ini merupakan bagian dari sistem pelaksanaan arisan yang 

telah dilakukan dari awal kedua akun itu dibentuk atau bisa dikatakan aturan 

operasional yang wajib dipatuhi. Biaya admin tersebut dibayar sebelum 

dimulainya larisan, dan dikenakan bagi setiap anggota yang berada dalam 

satu wadah arisan menurun tersebut. 

Biaya admin tersebut sah-sah saja diberlakukan apabila dilihat dari 

konsep sewa dan upah, karena admin tadi sudah meluangkan waktu, tenaga, 

dan biaya untuk membuat arisan menurun tersebut maka dari itu ia berhak 

mendapatkan upah dari pekerjaanya sebagai admin. Selain itu juga tugasnya 

sebagai pengontrol, pengawas, dan urusan pencairan uang larisan. Dan dapat 

disimpulkan bahwa tanggung jawab admin sangat berat karena memegang 
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uang banyak orang serta mengontrol jalanya permainan dari para anggota 

larisannya. 

 

c. Iuran tidak sama dan admin mendapat iuran tanpa membayar iuran 

Selain dari dua permasalahan yang terdapat pada arisan menurun itu, 

permasalahan lain yang paling utama adalah terletak pada iuran uang yang 

berbeda dari tiap pesertanya, yakni menurun. Jadi nomor ke nomor lain 

nominal pembayaran iuran arisan akan berbeda (menurun) sampai pada 

urutan terakhir. Urutan tersebut tidak termasuk admin, iuran yang menurun 

itu disesuaikan dengan total nominal yang didapatkan nantinya. 

Contoh arisan Rp500.000,- perlima hari sistem menurun dimainkan oleh 

11 orang termasuk admin, namun admin tidak ikut membayarnya melainkan 

ikut mendapatkan (mendapatkannya diawal) dan mengontrol saja. Kemudian 

rincian pembayaran: urutan pertama admin, kedua Rp65.000,- ketiga 

Rp65.000,- keempat Rp55.000,- kelima Rp55.000,- keenam Rp55.000,- 

ketujuh Rp45.000,- kedelapan Rp45.000,- kesembilan Rp45.000,- kesepuluh 

Rp40.000,- kesebelas Rp40.000,-. Begitulah rincian dari urutan pembayaran 

arisan menurun, setiap urutan pembayarannya menurun dengan totalnya 

ialah Rp500.000,- dan rincian pembayarannya pun sudah dibuat oleh admin 

sehingga mencapai nominal yang diarisankan, namun pembayaranl tidak 

sama yakni menurun. Jika dijumlahkan pembayaran dari awal hingga akhir 

urutan kesatu sampai ketujuh membayar iuran melebihi apa yang ia dapatkan, 

sedangkan urutan kedelapan sampai sebelas mendapat kelebihan dari apa 

yang ia bayarkan. Selain dari iuran yang tidak sama admin yang mengelola 

pun tidak ikut membayar iuran sampai akhir periode, dan hanya menerima 

uang iuran yang pertama diluar dari peserta arisan itu sendiri. Hal ini 

mengandung unsur riba, sesuai dengan firman Allah SWT: “Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. karena prinsip qardh yang 
bisa diterapkan pada arisan dan pada prinsip tersebut dalam qardh tidak 

boleh adanya pemanfaatan atau mengambil manfaat dari praktik qardh yang 

terjadi. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan arisan menurun belum 

memenuhi prinsip muamalah diantaranya muamalah harus bernilai secara 

lsyar‟i, dilihat dari adanya selisih (+/-) antar uang yang dibayarkan dengan 

uang yang diperoleh dari masing-masing anggota. Untuk peserta arisan yang 

menarik di nomor urut awal uang yang dibayarkan justru lebih besar dari 

uang yang diperoleh sedangkan peserta dinomor urut akhir sebaliknya. 

Selanjutnya muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, dimana 

dalam arisan menurun tidak adanya nilai-nilai keadilan, terlihat dari selisih 
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(+/-) antara uang yang diperoleh dengan uang yang dibayarkan masing-

masing peserta. 

Arisan diqiyaskan dengan Al-Qardh. Utang dalam pengertian berarti 

menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan 

perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Contohnya dibuka arisan untuk 10 

orang Rp2.000.000 maka jumlah uang yang dibayarkan dan diterima masing-

masing anggota arisan Rp2.000.000. Arisan pada umumnya yang ada di 

masyarakat pada prinsipnya tolong-menolong sesama peserta. 

Selisih (+/-) di dalam arisan menurun ini antara uang yang diperoleh dan 

uang yang dibayarkan dari masing masing anggota. Pada dasarnya sebagai 

kompensasi waktu, artinya peserta yang menarik awal membayar lebih besar 

dari uang yang diterima karena yang bersangkutan berkesempatan di lawal 

menariknya, sedangkan peserta yang menarik diakhiri mendapatkan uang 

lebih besar dari yang dibayarkan, juga sebagai kompensasi waktu. 

Kelebihan uang yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima 

dibanding dengan uang yang dibayarkan bagi peserta yang menarik 

belakangan adalah sebagai kompensasi waktu sebagai dasar dikenakannya 

bunga (riba) dalam tradisi keuangan, dimana hal tersebut tidak dibenarkan 

dalam islam. 

 

D. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik arisan menurun di Nagari 

Singkarak Kabupaten Solok ditinjau dalam Ekonomi Syariah dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan admin mempromosikan adanya transaksi 

yang dinamakan arisan menurun, agar anggota dapat tertarik, admin dari 

arisan menurun akan memberikan persyaratan bagi anggota yang ingin ikut, 

setelah calon anggota merasa tertarik admin akan memberikan persyaratan, 

selanjutnya para anggota arisan menurun akan memberikan kembali syarat-

syarat yang telah dilengkapi kepada admin yang bersangkutan, setelah semua 

terkumpul admin akan membentuk sebuah grup arisan menurun dalam 

menjalankan arisan menurun admin sama sekali tidak membayar hanya saja 

menjalankan pelaksanaan arisan menurun. Jika adanya keterlambatan oleh 

anggota pada pelaksanaan arisan menurun, anggota tersebut akan didenda. 

Arisan menurun sangat berbeda dengan larisan pada umumnya, dimana 

semua anggota arisan ini menerima pembayaranl sama ljumlahnya, tetapi 

pembayaran yang berbeda adanya selisih uang yang dikeluarkan/ dibayarkan 

setiap anggota. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan larisan 

menurun adalahl tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang 

piutang bahkan terdapat unsur riba. 
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Adapun hasil temuan yang penulis peroleh sesuai data sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan arisan menurun tidak sesuai dengan ekonomi syariah yang 

dalam praktiknya mengandung unsur riba yang berprinsip seperti Qardh. 

2. Tinjauan dalam ekonomi syariah mengenai Arisan menurun hanya dua 

hal yang diperbolehkan (sistem penomorannya dan biaya admin) dan 

lainnya tidak sesuai dengan Ekonomi Syariah karena dalam 

pelaksanaannya setiap anggota arisan membayar uang dengan nominal 

yang berbeda-beda, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. 

Dapat disimpulkan hal seperti itu menimbulkan ketidakadilan (meski 

telah bersedia menyepakati ketentuan) dan riba pada hakekatnya. 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan signifikan pada 

pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan semaraknya 

perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat 

membantu usaha kecil menengah. Dalam usaha kecil menengah memberikan 

kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis 

ekonomi yang terjadi karena usaha kecil tidak banyak memiliki 

ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan 

bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kehadiran 

BPRS Al-makmur dalam suatu wilayah terkhusus kecamatan lareh sago 

halaban, terkhusus lagi bagi masyarakat jorong lompek nagari halaban juga 

memberikan dampak baik pagi pengembangan usaha kecil menengah seperti 

usaha pengrajin songket yang terdapat di jorong lompek tersebut. 

Perkembangan praktik kegiatan usaha dalam perekonomian sudah 

membentuk keinginan tertentu, mendorong masyarakat dalam  kegiatan 
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ekonomi tertentu dipandang baik dan sangat dibutuhkan. Terdapat banyak 

kerja sama dan tolong menolong yang telah membudidaya dimasyarakat, 

yaitu simpan pinjam, utang-piutang, dan pinjaman modal usaha . salah satu 

lembaga keuangan yang turut hadir di dalamnya adalah BPRS Al-makmur 

cabang gaduik kec lareh sago halaban. 

 

Kata kunci: BPRS, Peranan, Usaha Kecil Menengah 

 

A. PENDAHULUAN 

Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank syariah 

merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagai pihak 

yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan 

usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum islam. 

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip 

syariah islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-

Quran dan Hadits. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadits, maka bank 

syariah di harapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung 

unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah islam. Bank juga 

berperan dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang 

berasal dari masyarakat yang sedang  berkelebihan dana, dan menyalurkan 

dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Peranan 

bank syariah dalam mempertimbangkan perekonomian. Negara termasuk 

Indonesia salah satunya sangat lah berperan besar, hampir semua sektor 

yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai 

jenis jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa 

mendatang sangat kita butuhkan, baik perorangan maupun perusahaan. 

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa lalu lintas pembayaran. BPRS menurut undang-undang perbankan 

syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit bank syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil, lembaga 

keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam 

menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. 

Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena 

kekurangan modal untuk usaha. Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan 

pendorong terdapat dalam pengembangan instruktur manufaktur. Gerak 
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sektor-sektor usaha kecil yang vital untuk menciptakan pertumbuhan 

perekonominan dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat 

dengan  mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. 

Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibanding 

dengan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiverfikasi dan 

memberikan konstribusi penting dalam perdagangan. Usaha kecil merupakan 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang 

memenuhi kriteria usaha kecil. 

Usaha kecil didefinisikan dalam berbeda-beda menurut sudut pandang 

masing-masing yang medefinisikan, ada melihat dari modal usaha, penjualan 

dan bahkan jumlah tenaga yang dimiliki, tetapi pada dasarnya prinsipnya 

adalah sama. 

Menurut cerita turun temurun, nenek moyang anak nagari halaban 

berasal dari nagari limo kaum daerah paringan, padang panjang sektiar abad 

ke 7. Mereka datang dengan jumlah rombongan .salah satunya berjalan dari 

limo koum menuju koto lalang yang terletak di pinggir nagari tanjuang bonai, 

kecamatan lintau buo utara. Tak lama di koto lalang, mereka melanjutkan 

perjalanan ke arah kalo-kalo terus ke tabek panjang kenagarian lubuak jantan 

berikut melintasi batang sinamar menuju tanjuang lansek dan pamasian. 

setelah beberapa  lama menetap di pamasian, melanjutkan perjalanan 

menelusuri batang sinamar dan selanjutnya menuju gunung sago yang kini 

taratak tinggi. Lantaran taratak tinggi tidak memungkinkan untuk membuat 

areal persawahan, rombongan berikutnya kembali perjalanan ke arah 

perjalanan ke arah gunung sago. Selanjutnya, rombongan terpancar da nada 

yang sampai di pinggiran batang sinamar di lubuak lompek, ada pula yang 

terus keatas koto. Selang beberapa lama, mereka berkumpul kembali dan 

membuat perkampungan di koto lambuak tuo serta membuat dusun-dusun 

yang antara lain bernama, dusun lareh nan panjang, dusun lompek, dusun 

kabun. Konon nama halaban berasal dari kata halal dan laban. Halal artinya 

baik sedangkan laban artinya susu. Halaban berarti susu yang baik atau halal. 

Kata tersebut berasal dari pernyataan utusan Syehk Batan yang bernama 

pakiah badangkiang yang mendapati nenek juaro sedang memerah susu sapi 

dan mengatakan halal laban atau susu yang baik atau halal. Maka dari itu 

sedikit dari sejarah halaban tersebut maka dapat di ambil kesimpulan bahwa 

sedikit banyaknya dari dahulu nya masyarakat telah mengenal adanya halal 

dari segala sesuatu tersebut. Jorong lompek, nagari halaban, kecamatan lareh 

sago halaban kabupaten lima puluh kota, yang masyarakatnya dominan 
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bekerja sebagai petani, berladang dan pengrajin songket (bagi kalangan 

perempuan dari mulai remaja sampai yang berusia lanjut). 

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut tulisan ini yang akan disusun menjadi artikel, yang tekait dengan 

peranan BRPS Al-makmur cabang gaduik dalam pengembangan usaha 

songket jorong lompek. Karena dijorong lompek ini masyarakat pada 

umumnya menjadi pekerja.  

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi lapangan dilakukan 

untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat jorong lompek, nagari halaban, 

kecematan lareh sago halaban, kabupaten lima puluh kota terhadap peranan 

BPRS Al-makmur cabang gaduik dalam pengembangan usaha songket jorong 

lompek. Metode ini menggunakan pendekatan dalam membahas BPRS Al-

makmur cabang gaduik terhadap pengembangan usaha songket di jorong 

lompek dimana pendekatan ini bersifat deskriptif mengetahui kenyataan dari 

kejadian yang diteliti. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah jorong lompek, nagari halaban, 

kecematan lareh sago halaban, kabupaten lima puluh kota yang dimana 

masyarakat jorong lompek ingin membangun usaha songket yang akan 

dibantu oleh BPRS Al-makmur. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Bank Pembiayaan Indonesia ( BPRS) 

a. Pengertian BPRS 

Undang-undang perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan 

bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank syariah dan unit bank syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit 

usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan syariah (BPRS), (undang-undang, 

2008). 

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran (undang-undang 2008) menurut undang-

undang No. 21 tahun 2008 tentang bank pengkreditan rakyat yang diubah 

menjadi bank pembiayaan rakyat syariah mempunyai ketentuan-ketentuan 

dalam melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan 
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penerapan pihak/ lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa yang 

menjadi dasar prinsip syariah. 

 

b. Tujuan BPRS 

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS adalah: 

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat 

golongan ekonomi lemah. 

2) Meningkatkan peningkatan perkapita. 

3) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga 

mengurangi atus urbanisasi. 

4) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam 

rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang 

memadai. 

 

Untuk mencapai tujuan operasional BPRS tersebut diperlukan strategi 

usaha sebagai berikut: 

a) BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, 

melainkan sifat aktif dengan melakukan sosialisasi/ peneliti kepada 

usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu bantuan tambahan modal, 

sehingga memiliki prospek bisnis yang baik. 

b) BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka 

pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil. 

c) BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitif 

produk yang akan diberi pembiayaan. 

 

c. Produk-produk BPRS 

Kegiatan-kegiatan operasional BPRS adalah sebagai berikut: 

1) Produk penghimpun dana masyarakat 

Untuk menghimpun dana dari masyarakat, BPRS mengeluarkan berbagai 

produk antara lain. 

a) Simpanan amanah 

Disebut simpanan amanah, sebab dalam hal ini bank menerima titipan 

amanah dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk 

perjanjian adalah wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung risiko.  

b) Tabungan wadiah 

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan dari nasabah dalam 

bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan 

nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak 

menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus dari bagi hasil 

dan kegiatan pembiayaan kepada nasabah lainnya. 
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c) Deposito wadiah/ mudharabah 

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (time and 

investment account) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat dalam 

bentuk wadiah dan dapat pula berbentuk mudharabah. 

 

2) Produk penyaluran dana 

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank pembiayaan rakyat 

syariah menawarkan produk kerja sama dalam bentuk: 

a) Pembiayaan mudharabah 

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana 

(bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan 

kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung 

kerugian dana, sedangkan bank menggung pelayanan materi dan 

kehilangan imbalan kerja. 

Pembiayaan mustarakah 

Perjanjian antara pengusaha dan bank, dimana kedua modal pihak 

digabung untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan 

dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. 

b) Pembiayaan bai’ bithaman ajil 
Proses jual beli antara nasabah dan nasabah, dimana bank menalangi 

lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah 

akan membayar harga dasae barang dan keuntungan yang disepakati 

bersama. 

c) Pembiayaan murabahah 

Pembiayaan antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan 

pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang 

dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar 

harga jual bank (harga beli plus margin keuntungan saat jatuh tempo) 

d) Pembiayaan istishna 

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan 

barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah 

dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/ 

pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan nasabah. 

e) Pembiayaan qardhul hasan 

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan 

kebajukan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya 

dan di anjurkan untuk memberikan ZIS. 

 

 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

Peranan BPRS Al-Makmur Cabang Gaduik | 39 

f) Pembiayaan al-hiwalah 

Pengambil alih hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh 

tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar 

tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. 

 

2. Peranan 

a. Pengertian peranan 

Secara etimologi peranan diartikan sebagai sesuatu yang memegang 

pinjaman utama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. Sedangkan secara 

terminology, peranan diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan 

atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka ia 

menjalankan perananya. 

Menurut Soerjono Soekanti, ada tiga hal ruang lingkup peranan, sebagai 

berikut: 

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat 

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang didapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3) Peranan yang didapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

 

Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relative masih sangat 

kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan 

perbankan syariah, yaitu sebagai berikut: 

a) Peraturan perbankan syariah yang berlaku belum sepenuhnya 

mengamodasi operasional bank syariah. 

b) Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional 

bank syariah. 

c) Sosialisasi belum dilakukan secara optimal. 

d) Jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas. 

e) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah 

masih terbatas. 

f) Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga 

mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar. 

 

3. Usaha Kecil Menengah 

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang 

menjadi bagian bank langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 
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atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud 

undang-undang. 

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut padang masing-

masing orang yang mendefiniskan, ada yang melihat dari modal usaha, 

penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi, pada 

dasarnya prinsipnya adalah sama. 

M.Tohar mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang 

menurut departemen keuangan usaha kecil adalah usaha produktif milik 

keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki asset 

penjualan paling banyak Rp1 millyar/ tahun. 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, 

atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan. 

Adapun landasan hukum usaha kecil dan usaha menengah landasan 

hukum  tentang usaha kecil dan menengah (UKM) tercantum dalam undang-

undang Nomor.09 tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat 

permodalan, dikeluarkan peraturan menteri Negara koperasi dan UKM RI 

No.10/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan 

produktif koperasi dan usaha mikro, pola syariah. Ada beberapa ajaran agama 

islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu: 

a. Bisnis bagian dari kehidupan 

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah ayat 10 menyatakan: 
artinya, “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

dimuka bumi  dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-

banyknya supaya kamu beruntung”. Menurut fauzan di atas 

memperlihatkan bagaimana kewirausahaan melakukan aktivitas yang 

sangat di anjurkan dalam islam.  

b. Bisnis mencari ridha Allah, Bukan untung 

c. Bisnis sama dengan manifesta kerja keras 

Jenis-jenis usaha kecil, saat ini banyak jenis usaha kecil dan menengah di 

Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok 

diantaranya: 

 

 

 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

Peranan BPRS Al-Makmur Cabang Gaduik | 41 

a. Usaha perdagangan 

Keagenan seperti agen Koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. 

Ekspor atau impor seperti produk local dan internasional. Sektor 

informasi seperti pengumpulan barang bekas, perdagangan kaki lima, 

dan lain-lain 

b. Usaha pertanian 

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-

sayuran, dan lain-lain. 

c. Usaha industry 

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajin, konveksi, 

dan lain-lain. 

d. Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa. Jasa konstruksi, jasa 

transaksi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain. 

 

4. Upaya pengembangan usaha  

Beberapa upaya lain yang dapat mengembangkan usaha kecil adalah 

sebagai berikut:  

a. Pendekatan makro secara luas yang dilakukan untuk menciptakan iklim 

usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha kecil, 

seperti penyediaan fasilitas infrastruktur (sarana transportasi, 

komunikasi, dan sebagainya), kebijakan moneter dan keuangan 

(misalnya, kredit berbunga ringan bagi usaha kecil), fasilitas perpajakan, 

pendidikan umum, pengembangan teknologi serta kebijakan persaingan 

yang sehat. 

b. Menghilangkan monopoli terutama pada kontribusi hulu, juga 

menghilangkan kolusi yang mendorong munculnya monopoli. 

c. Mengembangkan kemitraan dan utilitas antara usah kecil dengan usaha 

besar dan didasarkan saling menguntungkan maka kemitraan atau 

lembaga peminjaman modal akan dapat berlangsung terus. 

d. Usaha kecil juga perlu meningkatkan efisiensi usaha. Hal ini 

mengingatkan persaingan usaha makin tajam, terlebih jika akan 

menembus pasar dunia. 

e. Bagi sektor usaha kecil yang belum memiliki asosiasi perlu dibentuk 

asosiasi. Sedangkan bagi sektor usaha yang sudah memiliki, perlu 

meningkatkan asosiasinya. 

 

 

 

 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

42 | Meraba Perekonomian Nagari 

5. manfaat peran BPRS Al-makmur bagi masyarakat dalam 

pengembangan usaha songket.  

a. Dengan diadakannya peminjaman modal di jorong lompek nagari 

halaban ini semoga untuk ke depannya BPRS Al-Makmur  untuk usaha 

kecil menengah seperti usaha songket di jorong lompek.  

b. Dengan melihat perkembangan dan kemajuan dari pelaku usaha ukm 

yang diberikan peminjaman modal untuk pelaku usaha, setidaknya BPRS 

Al-makmur lebih banyak lagi memberikan pembiayaan kepada 

masyarakat yang kurang biaya dalam memalukan usaha yang diinginkan. 

Seperti yang ada di jorong lompek nagari halaban umumnya kaum 

perempuan melakukan pekerjaan sebagai pengrajin songket, jika BPRS 

Al-makmur bisa memberikan modal kepada pengrajin-pengrajin tersebut 

akan dapat membuat usaha sendiri dengan modal yang diberikan. 

c. Semoga proses pelayanan pembiayaan dan pemberian dana  yang 

dilakukan oleh BPRS Al-makmur tetap baik dan istiqamah dalam 

melayani masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BPRS AL-makmur 

di nagari halaban kecamatan lareh sago halaban. 

d. Pemberian akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan di atas dapat kita simpulkan bahwa 

jorong lompek nagari halaban sangat membutuhkan peranan BPRS Al-

Makmur dalam pengembangan usahanya. 

BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa lalu lintas pembayaran. BPRS menurut undang-undang perbankan 

syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah merupakan 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit bank syariah, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melakukan 

kegiatan usahanya. 

M.Tohar mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 

yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang 

menurut departemen keuangan usaha kecil adalah usaha produktif milik 

keluarga atau perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki asset 

penjualan paling banyak Rp1 millyar/ tahun. 

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil yang 

menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka 

hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. 
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Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab minimnya 

minat masyarakat kecamatan Padang Gelugur menggunakan bank syariah. 

Perkembangan bank syariah di Indonesia tiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan, tetapi masih ada di beberapa daerah di 

indonesia, khususnya di pedesaan  yang masih minim pengetahuan tentang 

bank syariah. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu sumber yang dijabarkan dalam bentuk 

deskriptif yang dapat menjelaskan objek kajian yang diteliti. Penelitian 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dan observasi ke 

lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum lokasi, 

promosi dan pengetahuan tentang Bank Syariah memberi pengaruh cukup 

signifikan sedangkan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap 

minat masyarakat menggunakan Bank Syariah. Adapun manfaat yang 

dirasakan yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
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informasi dan menjadi motivasi masyarakat untuk menggunakan bank syariah 

dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah. 

 

Kata kunci: Minimnya, minat, pengetahuan, lokasi, promosi, produk, keadaan 

dan ekonomi. 

 

A. PENDAHULUAN 

Perbankan saat ini mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan 

perkembangan berbagai jenis industri lainnya. Perkembangan ini dapat dilihat  

dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi prinsip, sistem operasional, 

inovasi produk. Sehingga selain bank konvensional kini juga muncul lembaga-

lembaga keuangan berbasis syariah di tengah tengah masyarakat. 

Tahun 1992 bank syariah pertama berdiri di Indonesia. Dasar hukum 

berdirinya bank syariah yang pertama adalah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 

1992 tentang perbankan. Namun pada UU tersebut belum dijelaskan secara 

pasti bagaimana bank syariah beroperasi dan tidak banyak pasal yang 

mengatur bank syariah. Selanjutnya pada tahun 1998 yang isinya lebih 

lengkap mengatur perbankan syariah dan membantu perkembangan bank 

syariah sampai saat ini. UU No. 21 tahun 2008 mengenai bank syariah adalah 

jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat 

dibutuhkan. (Study, 2009: 40-41) 

Pada umumnya bank syariah berbeda dengan bank konvensional. 

Perbedaan mendasar yang membedakan bank syariah dan konvensional 

terletak pada landasan operasional yang digunakan. Perbedaan utamanya 

terletak pada landasan operasional yang digunakan. Bank konvensional 

beroperasi berlandaskan sistem bunga, sedangkan bank syariah beroperasi 

berlandaskan  sistem bagi hasil. Dalam kepercayaan agama islam bahwa 

sistem bunga pada bank konvensional mengandung unsur riba. Hal ini sesuai 

dengan keyakinan agama islam bahwa di dalam sistem bunga terdapat unsur 

ketidak adilan karena pemilik dana mewajibkan sipeminjam untuk 

membayarkan lebih dari pada yang dipinjamkan tanpa memperhatikan 

kondisi ekonomi peminjam dan apakah peminjam nanti mendapatkan 

keuntungan atau sebaliknya. Seperti yang diketahui masyarakat umum bank 

syariah memang dikenal sebagai lembaga keuangan islam tanpa adanya unsur 

riba di dalamnya. Riba atau bunga yaitu melebihkan jumlah pinjaman seperti 

jumlah pinjaman pokok secara bathil. Riba merupakan perbuatan tercela 

yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT karena mengambil hak milik orang 

lain dan menyebabkan kerugian. Sehingga tidak heran jika riba diharamkan. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Albaqarah:275 yang artinya yaitu : 
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Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah 

telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya.” Perbedaan antara bank konvensional dengan syariah semakin 
jelas terlihat. Dengan nisbah bagi hasil yang tinggi masyarakat tertarik untuk 

menitipkan dananya yang dengan harapan mendapat keuntungan yang 

diterima oleh kedua belah pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah. 

Selain pembagian bagi hasil yang selalu membuat nasabah tertarik disamping 

itu ketentuan dalam pembagian bagi hasil juga yang membuat nasabah untuk 

menyimpan dananya pada bank syariah. (Muhammad, 2016) 

Kehadiran bank syariah di Kabupaten Pasaman seharusnya menjadi 

kabar gembira bagi masyarakat Pasaman Timur, karena bank syariah dapat 

menghindarkan masyarakat memakai riba. Namun setelah beberapa tahun 

berjalan, kehadiran bank syariah masih banyak yang belum mengetahui 

keberadaannya. Masih banyak masyarakat yang belum berminat menjadi 

nasabah bank syariah. Masyarakat masih mempertahankan pemikirannya 

bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja.  Hal ini terlihat dari 

persentase masyarakat yang menggunakan bank syariah tidak lebih banyak 

dari nasabah bank konvensional.  

Rendahnya minat menabung masyarakat Kecamatan Padang Gelugur 

pada bank syariah dapat dilihat dari kurangnya pertumbuhan bank syariah 

Lubuk sikaping, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional yang 

bertumbuhnya sudah lebih jauh di Kabupaten Pasaman. 

Banyak faktor yang menyebabkan kurangnya pertumbuhan bank syariah 

di Kecamatan Padang Gelugur. Salah satunya minimnya pengetahuan 

masyarakat terhadap produk bank syariah merupakan salah satu faktor 

penyebab kurang bertumbuhnya bank syariah di Kecamatan Padang Gelugur. 

Masyarakat beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama 

saja dan tidak memiliki perbedaan baik dari segi sistem operasional maupun 

produk nya. Masyarakat juga menganggap bahwa bank syariah adalah cabang 

dari label bank konvensional. Sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang perbankan syariah agar lebih memahami dan 

mendapat informasi yang lebih jelas. 

Dari hasil penelitian awal dengan melakukan wawancara langsung ke 

beberapa warga di kecamatan Padang Gelugur bahwa sebagian kecil 

masyarakat menggunakan bank konvensional dan bank syariah hanya karena 
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tuntutan pekerjaan seperti pegawai negeri sipil. Sebagian besar masyarakat di 

kecamatan Padang Gelugur masih menggunakan bank konvensional. 

Masyarakat sudah banyak yang menggunakan bank konvensional baik untuk 

berinvestasi berupa deposito, pinjaman dana berupa modal usaha dan 

menyimpan dana dalam bentuk tabungan  serta melakukan kegiatan 

transaksi keuangan dengan menggunakan jasa seperti melakukan transfer via 

ATM. Masyarakat lebih memilih menggunakan bank konvensional karena 

lokasi bank konvensional yang strategis dan mudah dijangkau daripada bank 

syariah yang hanya bisa ditemukan di Lubuk Sikaping. 

Faktor lain yang menjadi penyebab minimnya minat masyarakat 

menggunakan bank syariah adalah faktor pribadi menyangkut pekerjaan, 

keadaan ekonomi, dan gaya hidup. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di 

kecamatan Padang Gelugur adalah petani, sehingga keinginan untuk 

menabung dan berinvestasi di bank syariah relatif rendah. Hal ini karena 

penghasilan masyarakat masih tergolong pas-pasan dan hanya bisa untuk 

mencukupi kebutuhan sehari hari-hari. 

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti berusaha menganalisis faktor 

penyebab minimnya minat masyarakat di kecamatan Padang Gelugur 

menggunakan bank syariah. Apakah faktor pribadi, pengetahuan,  promosi, 

lokasi dan pelayanan memiliki pengaruh terhadap kurangnya minat 

masyarakat menggunakan bank syariah di kecamatan Padang Gelugur. 

Penelitian ini berguna bagi setiap aspek seperti pembaca, pihak 

akademik, dan bagi masyarakat umum. Khususnya masyarakat umum dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menjadi 

motivasi masyarakat untuk menggunakan bank syariah dan menjadi bahan 

pertimbangan masyarakat dalam memilih bank syariah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten 

Pasaman. Dimana waktu penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Agustus 

tahun 2022. Jenis ini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Berdasarkan tempat penelitian ini dilakukan di lapangan 

lingkungan masyarakat kecamatan Padang Gelugur. Penelitian ini 

menggunakan latar belakang dengan maksud untuk menganalisa penyebab 

minimnya minat masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur menggunakan 

bank syariah dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian dilakukan dengan menekankan 

objek deskriptif untuk dianalisis. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan 

pemahaman, pencerahan, terhadap suatu prosedur penelitian yang dapat 

menghasilkan deskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun  lisan dari 
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orang orang dan perilaku masyarakat di kecamatan Padang Gelugur.  Metode 

yang digunakan adalah langsung turun ke lapangan. Untuk mendapatkan hasil 

penelitian yaitu menggunakan teknik analisis yang mana dalam hal ini 

dilakukan pendekatan penalaran kritis. 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten 

Pasaman, Sumatera Barat. Daerah ini menjadi lokasi penelitian karena 

dilakukan sengaja dimana dari data yang didapatkan jumlah  masyarakat di 

Kecamatan Padang Gelugur yang menjadi nasabah bank syariah sangat 

rendah, dan lokasi bank syariah yang jauh dari kampung-kampung di 

Kecamatan Padang Gelugur. 

Berdasarkan penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari 

wawancara langsung kepada masyarakat yang terdapat di Kecamatan Padang 

Gelugur. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya melainkan melalui perantara. Data sekunder yang 

digunakan adalah bahan-bahan bacaan seperti buku buku, dan informasi yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

C. PEMBAHASAN 

Faktor merupakan keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan 

terjadinya sesuatu. Menurut Philip Kotler dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran di indonesia, menyatakan bahwa ada banyak faktor yang 

mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu. Kurangnya minat 

masyarakat adalah kurangnya ketertarikan yang berasal dari dalam diri 

individu terhadap sesuatu hal yang muncul atas rasa senang atau bentuk 

tindakan dari rasa senang itu. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat masyarakat menggunakan bank syariah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan diartikan sebagai informasi yang secara terus menerus 

diperlukan seseorang untuk memahami pengalaman. (Potter et al, 2005). Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu 

pendidikan, pengalaman, usia, dan  Informasi. Di dalam bisnis perbankan 

syariah berarti pengetahuan masyarakat diartikan sebagai semua informasi 

yang dimiliki masyarakat mengenai berbagai macam produk dan jasa yang 

ditawarkan bank syariah serta pengetahuan lainnya yang masih berhubungan 

dengan bank syariah. Dalam hal ini sosialisasi sangat penting untuk 

memberikan pengetahuan dan menambah informasi kepada masyarakat 

tentang keunggulan bank syariah. Pembentukan pengetahuan yang baik di 

masyarakat akan memberikan dampak yang positif yang akan mempengaruhi 

masyarakat untuk memilih produk bank syariah. 
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2. Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan hal yang paling dipertimbangkan 

masyarakat dalam memilih bergabung dalam suatu ban k, sehingga pihak 

bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan nasabah 

akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya nasabah 

selalu mengutamakan keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari kualitas 

pelayanan juga faktor yang mempengaruhi mereka dalam memilih produk. 

Dimana jika pelayanan yang diterima buruk, sudah pasti mereka beralih ke 

produk lain. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima baik, kemungkinan besar 

mereka akan setia pada produk tersebut.  

  

3. Produk 

Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud, termasuk didalamnya 

masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual, dan 

pelayanan pabrik serta pelayanan penjual yang diterima oleh pembeli guna 

memuaskan keinginannya. (W. J Stanton, 2007). 

Bank syariah sebagai perusahaan yang menawarkan produk harus 

memperhatikan kualitas dan keberagaman produknya untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen sehingga mampu menarik minat masyarakat 

untuk menggunakan jasa bank syariah. Konsumen menyukai produk yang 

memberikan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. 

 

4. Promosi 

Promosi merupakan komponen yang dipakai untuk memberi tahukan 

dan mempengaruhi pasar bagi produk perusahaan dengan maksud agar pasar 

mengetahui tentang produk yang di produksi oleh perusahaan. Dengan 

adanya promosi maka konsumen akan mengetahui bahwa perusahaan 

meluncurkan produk baru, sehingga kegiatan promosi menjadi hal penting 

untuk menargetkan pasar bisnis. Semakin sering bank mempromosikan 

produknya maka masyarakat akan semakin mengenal bank syariah dan 

menarik timbulnya minat untuk menggunakan bank syariah. 

 

5. Lokasi 

Lokasi bank adalah tempat diperjual belikannya produk cabang bank dan 

pusat pengendalian perusahaan. Ada beberapa macam lokasi kantor bank, 

yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu kantor kas, dan 

lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Lokasi merupakan tempat yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan untuk menabung di 

suatu bank, karena ada kedekatan dan kemudahan yang dijangkau 

transportasi. 
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Padang Gelugur merupakan salah satu kecamatan yang di Kabupaten 

Pasaman. Kecamatan Padang Gelugur terdiri dari 4 nagari atau jorong yaitu 

Nagari Padang Gelugur, Nagari Bahagia, Nagari Sitombol, dan Nagari Sontang 

Cubadak. Masyarakat di kecamatan Padang gelugur mayoritas bekerja 

sebagai petani atau pekebun, selain itu ada juga yang bekerja sebagai 

pedagang dan pegawai  negeri sipil. Dari mayoritas pekerjaan masyarakat di 

Kecamatan padang Gelugur ini ternyata memberi pengaruh terhadap minat 

menjadi nasabah di lembaga keuangan seperti bank syariah. Dari total 

penduduk Padang Gelugur yaitu 36.512 orang. Hanya ada sekitar 70 orang 

yang menggunakan bank syariah, dan sekitar 250 orang menggunakan bank 

konvensional. Dari data tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat 

menggunakan bank syariah lebih sedikit dari pada bank konvensional. 

Untuk mengetahui gambaran tentang faktor penyebab minimnya minat 

masyarakat di kecamatan Padang Gelugur menggunakan bank syariah. 

Dimana dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah masyarakat di 

Kecamatan Padang Gelugur. Sehingga peneliti melakukan wawancara 

langsung kepada beberapa warga di setiap nagari yang ada di kecamatan 

Padang Gelugur yang bersedia menjadi informan peneliti. 

Peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan beberapa 

pertanyaan seperti alasan tidak menggunakan bank syariah, dan alasan 

memilih bank yang saat ini digunakan, serta apakah pernah terpikir untuk 

menggunakan bank syariah dan apa saja yang diketahui tentang bank syariah. 

Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat bersama dengan Ibuk 

Evarani Heliza  SP.d. bekerja sebagai guru sekolah dasar, mengatakan yaitu: 

“Saya mengetahui di Lubuk Sikaping ada bank syariah indonesia (BSI), 
saya belum pernah menggunakan bank BSI karena jarak antara rumah saya 

dengan bank syariah cukup jauh. Sehingga saat ini saya lebih memilih 

menggunakan bank konvensional seperti BRI dan BNI, karena jaraknya dekat 

dengan rumah saya dan lebih mudah juga untuk menemukan ATM di 

sekitarnya”. 
Dia menambahkan bahwa pernah terpikir untuk menggunakan bank 

syariah, apabila bank syariah didirikan di lokasi yang strategis mudah 

dijangkau di wilayah tempat tinggal. 

Sama halnya dengan Ibu Murni SP.d, seorang guru sekolah Menengah 

Pertama juga menyampaikan minatnya terhadap bank syariah sebagai berikut: 

“Saya tau di Lubuk Sikaping ada bank syariah, dan pernah menjadi 
nasabah. Namun saat ini saya sudah tidak menggunakannya lagi karena 

alasan lokasi yang jauh dari tempat tinggal dan sulit untuk menemukan ATM. 

Saat ini saya menggunakan BRI mandiri karena lebih dekat dengan rumah 

saya” 
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Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat faktor lokasi menjadi salah 

satu faktor penyebab minimnya minat masyarakat menggunakan bank 

syariah. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat agar 

mengetahui faktor lainnya yang menyebabkan masyarakat tidak 

menggunakan bank syariah. 

Menurut Wanda Hamida seorang sarjana S1 mengatakan yaitu: 

“Dari dulu sampai sekarang saya belum mengetahui bahwa di Pasaman 
ada bank syariah, karena itu saya tidak menggunakan bank syariah. Saya 

menggunakan BRI karena beberapa faktor yang pertama karena lebih 

memahami bagaimana prosedur-prosedur menggunakan bank konvensional, 

faktor lainnya karena kurang edukasi mengenai bagaimana menggunakan 

bank syariah terlebih bank tersebut tidak ada di Pasaman ini. mengatakan 

pernah terpikir untuk menggunakan bank syariah, karena sepemahaman saya 

sejauh ini bank syariah ada di Pasaman ini otomatis tertarik menggunakan 

bank syariah karena persenan bunga bank yang minim apabila melakukan 

peminjaman dana dan juga bisa terhindar dari riba. Saya mengetahui bahwa 

bank syariah menggunakan prinsip agama islam yang menjunjung tinggi 

keadilan dan keseimbangan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Berbeda 

dengan bank konvensional yang menerapkan  sistem bunga sesuai dengan 

aturan nasional yang acuan nya hanyalah untuk mendapatkan keuntungan 

sebanyak banyaknya”. 
Selanjutnya wawancara dengan Mezi Hamdi sebagai berikut: 

“Menurut pengetahuan saya pribadi, bank syariah di Pasaman  belum 
ada. Saat ini saya menggunakan bank BRI, karena BRI ada dimana mana 

seperti untuk melakukan transaksi ATM sudah tersedia banyak jadi, 

mempercepat urusan pengiriman. Saya sebenarnya penasaran dengan bank 

syariah yang ada unsur unsur agama islam, namun saat ini saya belum 

mengetahui tentang bank syariah karena belum pernah dipelajari”. 
Disini dapat dilihat bahwa faktor lain penyebab minimnya minat 

masyarakat menggunakan bank syariah karena faktor promosi. 

Selanjutnya wawancara bersama Zulhijra Rahmadia, bekerja sebagai 

penjual bakso yaitu: 

“Saya tidak mengetahui di Pasaman ada bank syariah. Alasan saya tidak 
menggunakan bank karena penghasilan yang pas pasan dan tidak cukup 

untuk menabung,apalagi harus memilih antara bank konvensional dan bank 

syariah saya sama sekali tidak mengetahui prosedurnya. 

Wawancara selanjutnya bersama Bapak Mukhlis, yang bekerja sebagai 

petani menyatakan sebagai berikut: 
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“Saya memang mengetahui di Lubuk Sikaping ada bank syariah, namun 
saya tidak pernah terpikir untuk menggunakan jasa bank karena pendapatan 

yang pas pasan hanya untuk biaya sehari hari”. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat di 

Kecamatan Padang Gelugur bahwa diperoleh masih sedikit masyarakat yang 

mengetahui keberadaan bank syariah di Pasaman, sedangkan beberapa orang 

yang sudah mengetahui keberadaan bank syariah memilih tidak 

menggunakannya karena minimnya informasi mengenai bank syariah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa terdapat 5 

faktor penyebab minimnya minat masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur 

menggunakan bank syariah yaitu: 

1. Faktor Lingkungan (lokasi) 

Faktor lingkungan (lokasi) bank syariah yang strategis, jaringan ATM yang 

kurang tersebar menjadi salah satu faktor penyebab minimnya minat 

masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur menggunakan bank syariah. Lokasi 

yang tepat adalah lokasi yang dengan potensi pasar yang besar. Lokasi yang 

tepat ini sangat menentukan keuntungan bagi perusahaan termasuk dalam 

dunia bisnis perbankan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di 4 

nagari Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman. Sebagian 

masyarakat beranggapan bahwa lokasi bank syariah yang jauh dari wilayah 4 

nagari di kecamatan Padang Gelugur. Jarak lokasi bank syariah yang mudah 

dijangkau menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk bergabung 

menjadi nasabah bank syariah. Masyarakat berminat menggunakan bank 

syariah apabila lokasinya lebih strategis, jarak dari tempat tinggal dekat dan 

mudah dijangkau. 

2. Faktor promosi 

Pada suatu bank, promosi  kepada masyarakat merupakan salah satu 

aspek penting untuk menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan 

sekaligus menarik minat masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan 

masyarakat bahwa bank syariah dapat memberikan keuntungan, karena 

menggunakan sistem bagi hasil dan tanpa ada riba. Beberapa warga 

mengatakan bahwa belum pernah menemukan promosi  mengenai bank 

syariah sampai saat ini. Sedangkan ada beberapa warga lain yang sudah 

pernah mendapat promosi mengenai bank syariah tetapi tidak mendapatkan 

informasi yang cukup dan jelas. Kurangnya promosi dari bank syariah di 

wilayah Pasaman Timur khususnya di kampung-kampung yang jauh dari kota 

mengakibatkan masyarakat kekurangan informasi. Sebenarnya kegiatan 

promosi tidak hanya harus langsung terjun ke lingkungan tempat tinggal 
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masyarakat, tetapi bisa dilakukan melalui pamflet, maupun penyebaran 

brosur.   

3. Faktor produk 

Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau 

fitur inovatif yang terbaik. Dalam penerapannya bank syariah belum 

melakukan perannya menawarkan produk kepada masyarakat agar tertarik 

menggunakan bank syariah. (Kotler dan Keller, 2009: 19) 

Bank syariah menawarkan produk yang beragam dan menjanjikan 

kualitas yang baik kepada calon nasabahnya. Kendati demikian masih ada 

masyarakat yang tidak mengetahui produk-produk apa saja yang di sediakan 

bank syariah dan bagaimana cara menggunakannya.  

4. Faktor pengetahuan 

Pengetahuan konsumen merupakan semua informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa (dalam hal ini produk 

dan jasa bank syariah) serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk 

dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai 

konsumen. (Adawiyah, 2015: 193) 

Di kecamatan padang gelugur masih bayak masyarakat yang tidak 

mengetahui dan mendengar bank syariah. Hal ini terjadi karena masih 

kurangnya sosialisasi yang dilaksanakan pihak bank syariah. Padahal peran 

pengetahuan berpengaruh terhadap minat masyarakat memilih bank syariah. 

Dimana semakin banyak pengetahuan seseorang terhadap bank syariah, 

maka hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum memilih dan 

memutuskan menjadi nasabah di bank syariah. 

5. Faktor keadaan ekonomi 

Keadaan ekonomi menjadi faktor penyebab minimnya minat masyarakat 

Padang Gelugur, meski faktor ini tidak begitu dominan tetap saja juga 

memberi pengaruh. Mayoritas penduduk masyarakat Padang Gelugur adalah 

bekerja sebagai petani/ pekebun dan pedang, diikuti dengan pegawai negeri 

sipi (PNS). Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani/ 

pekebun memiliki penghasilan yang lebih rendah dibanding yang berprofesi 

sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil (PNS). Keadaan ekonomi yang 

menengah ke bawah ternyata berpengaruh terhadap keputusan masyarakat 

menggunakan bank. Hal ini menjadi pertimbangan masyarakat di Padang 

Gelugur yang ingin menabung di bank. Sama halnya bank syariah, masyarakat 

dengan penghasilan pas-pasan biasanya lebih memilih menggunakan bank 

yang dekat dengan tempat tinggal untuk memudahkan mereka bertransaksi. 

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor lokasi menjadi 

faktor utama terhadap minimnya minat masyarakat menggunakan bank 

syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara kepada 
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masyarakat bahwa sebagian besar beranggapan lokasi bank syariah yang jauh 

dan tidak mudah dijangkau menjadi alasan utama lebih memilih 

menggunakan bank konvensional. Diikuti dengan faktor promosi dan 

pengetahuan masyarakat yang minim terhadap bank syariah. Faktor 

pengetahuan juga cukup menonjol menjadi faktor minimnya minat 

masyarakat di Padang Gelugur selain itu faktor sosial seperti keadaan 

ekonomi dan pekerjaan yang menjadi alasan masyarakat tidak menggunakan 

bank syariah. 

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat 

melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah. Pembiayaan 

pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah diharapkan dapat membentuk 

hubungan kemitraan dengan nasabah. Sehingga dalam membentuk 

hubungan kemitraan dengan nasabah, bank syariah melakukan berbagai 

upaya sebagai berikut: 

1. Promosi 

Promosi dalam manajemen pemasaran adalah ujung tombak dalam 

kegiatan bisnis. Adapun kegiatan yang termasuk dalam aktivitas promosi 

adalah periklanan, personal selling, promosi penjualan dan publisitas. Dalam 

hal ini bank syariah harus bisa menarik perhatian masyarakat melalui media 

promosi yang baik tepat. Keefektifan dari sarana promosi tergantung dari 

media promosi  yang digunakan dan jenis produk yang dipasarkan. 

2. Mensosialisasikan produk 

Sosialisasi dilakukan dengan menekankan keunggulan dari bank syariah, 

maupun produk-produk yang disediakan. Dalam kegiatan promosi biasanya 

sosialisasi bisa dilakukan secara bersamaan, diharapkan melalui sosialisasi 

pendekatan hubungan antara bank syariah dan masyarakat dapat terbentuk. 

Sosialisasi produk bank syariah menjadi penting untuk memberitahukan 

keunggulan dari bank syariah dan menjadi pilihan yang tepat. 

3. Membentuk citra produk 

Citra konsumen terhadap suatu produk dapat berdampak positif dan 

negatif, hal ini berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan harapan 

konsumen. 

Citra produk yang baik dapat membantu masyarakat terhadap produk 

yang ditawarkan. Setelah dilakukan promosi dan sosialisasi kepada 

masyarakat diharapkan citra produk bank syariah semakin baik dan bisa 

menarik calon nasabah baru untuk menggunakan jasa bank syariah. Citra 

produk dimata masyarakat harus diperhatikan, bank syariah dan bank 

konvensonal sama-sama menawarkan produknya masing-masing, sehingga 

bank syariah harus terus meningkatkan citra produk di mata masyarakat luas. 
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D. KESIMPULAN 
Secara umum faktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

menggunakan bank syariah yaitu faktor lingkungan (lokasi), faktor 

pengetahuan, faktor promosi, faktor produk, dan  faktor pelayanan. Dari hasil 

analisis faktor penyebab minimnya minat masyarakat di Kecamatan Padang 

Gelugur menggunakan bank syariah, pelayanan tidak memberi pengaruh 

terhadap minat masyarakat. Sehingga dari hasil analisis dan pembahasan 

yang sudah diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

Faktor penyebab minimnya minat masyarakat di Kecamatan padang 

Gelugur menggunakan bank syariah adalah faktor lokasi, promosi,  

pengetahuan dan produk. Pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah 

yang awam mengakibatkan lebih memilih menggunakan bank konvensional. 

Mereka mengatakan bahwa fasilitas bank syariah yang terbatas dan kurang 

nya pendekatan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan tidak 

menggunakan bank syariah. 

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat dapat 

disimpulkan bahwa faktor lingkungan (lokasi) menjadi faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi minat masyarakat menggunakan bank syariah, 

kemudian diikuti faktor promosi dan pengetahuan, sedangkan faktor dari 

dalam diri sendiri seperti pekerjaan dan keadaan ekonomi turut serta 

memperkuat alasan minimnya minat masyarakat menggunakan bank syariah. 

Selain lokasi, promosi juga berpengaruh positif terhadap minat menjadi 

nasabah bank syariah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa promosi adalah 

salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat. Pada 

penelitian ini juga bahwa pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat 

masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Dilihat dari hasil penelitian 

menyebutkan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang tentang bank 

syariah. 

Dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan bank syariah bank 

syariah melakukan upaya diantaranya dengan promosi, sosialisasi produk, 

dan meningkatkan citra produk di mata masyarakat. Perluasan promosi 

tentang perbankan syariah perlu ditingkatkan lagi, agar masyarakat yang 

masih jauh tempat tinggalnya bisa mendapatkan informasi yang cukup. 

Sehingga nantinya masyarakat lebih memahami tentang bank syariah dan 

dapat membantu masyarakat memutuskan untuk menyimpan dana nya di 

perbankan syariah. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian tentang peran Lembaga Keuangan Syariah dalam 

Pemberdayaan UMKM pada masyarakat Nagari Kinali Pasaman Barat. Tujuan 

yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran 

Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di masyarakat 

nagari Kinali Pasaman Barat. Dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan 

metode kualitatif. Data terdiri dari data primer dan sekunder dan teknik 

pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini 

berdasarkan pengamatan Lembaga Keuangan yang ada di nagari Kinali, 

Pasaman Barat yaitu Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Kinali ini 

menunjukkan bahwa dengan adanya penyaluran pembiayaan UMKM kepada 

masyarakat nagari Kinali, Pasaman Barat yang dapat menciptakan 

pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan baru seperti, kuliner, toko 

kelontong, dan lain-lain. Dengan adanya pertambahan modal dari Bank 
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Nagari Syariah Cabang Pembantu Kinali sehingga dapat meningkatkan 

penghasilan masyarakat nagari Kinali, Pasaman Barat. 

 

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Pemberdayaan, UMKM 

 

A. PENDAHULUAN 

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenal Lembaga 

Keuangan Islam. Lembaga Keuangan Islam sendiri adalah lembaga moneter 

yang standar fungsionalnya bergantung pada standar syariah. Kegiatan 

lembaga keuangan Islam harus dijaga dari riba, gharar dan maisir (Singgih 

Muheramtohadi, 2017). 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 

adalah Lembaga Keuangan yang menerbitkan pos moneter syariah dan 

memperoleh izin fungsional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian 

di atas menggaris bawahi bahwa Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi 

dua komponen, yaitu komponen kesesuaian dengan syariah Islam dan 

komponen keabsahan tugas sebagai Lembaga Keuangan. (Andri Soemitra, 

2010). 

Bank saat ini adalah salah satu kebutuhan pokok suatu negara dan juga 

menjadi sahabat baik bagi masyarakat. Keberadaan lembaga perbankan 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika bank dalam 

pelaksanaannya menjadi suatu lembaga keuangan yang sangat membantu 

perusahaan-perusahaan besar dan juga dalam perseorangan (Ismail, 2011). 

Dilihat dari standar fungsionalnya, bank dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu bank konvensional dan bank syariah. Yang dimaksud dengan bank 

konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaannya dalam menghimpun 

dana maupun dalam rangka menyalurkan dananya, membebankan sebagai 

balas jasa atau bunga kepada masyarakat umum untuk suatu jangka waktu 

tertentu. Untuk sementara, bank yang tidak mengandalkan bunga adalah 

"bank syariah". Sebuah organisasi yang kegiatannya disesuaikan dengan 

prinsip syariah dan yang bergerak dalam pengumpulan dan distribusi uang 

untuk layanan pembayaran uang dikenal sebagai bank syariah (Komariyah & 

Farhan, 2020). 

Ada beberapa tujuan perbankan syariah tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan, tetapi juga seperti kerangka keuangan dalam hal 

pendapatan, tetapi lebih untuk berbagi keuntungan finansial bagi umat Islam. 

Tidak hanya sekedar menggerakkan bisnis, perbankan sebagai kerangka 

moneter mengingat manfaat dari pelajaran syariah memiliki kewajiban sosial 

yang luar biasa terhadap warga, hal ini tergantung pada Maqashid Syariah 
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(tujuan syariah) yaitu menyebarluaskan maslahah (kebaikan atau manfaat) 

bagi kemanusiaan atau masyarakat, sehingga tujuan Islam sebagai agama 

Rahmatan Lil' alamin dapat dipahami. Kehadiran lembaga keuangan syariah 

yang terus berkembang pesat saat ini dapat membangun integritas dan 

sejahtera bagi daerah. 

Dengan hadirnya bank syariah dapat bekerja sama dalam memperlancar 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kinali, Pasaman Barat dengan 

memberikan dana yang diberikan oleh bank syariah. Melalui dukungan ini, 

bank syariah dapat menjadi kaki tangan nasabah. Selain itu, perbankan 

syariah juga harus memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat 

setempat agar masyarakat terhindar dari kemelaratan. 

Pemberdayaan  adalah usaha yang dilakukan oleh bank syariah untuk 

membangun kekuatan daerah dengan memberdayakan, mendorong dan 

mengangkat isu-isu tentang kapasitas sebenarnya dan mencoba untuk 

membina dengan memberikan modal kecil dengan tanpa jaminan yang dapat 

menyusahkan masyarakat daerah tersebut. Dilihat dari sebagian besar 

masyarakat Nagari Kinali Pasaman Barat umumnya akan memilih UMKM 

sebagai salah satu kawasan bisnis keuangan syariah dalam menjaring UMKM. 

UMKM merupakan salah satu pendorong utama dalam kemajuan usaha 

masyarakat. Pengembangan kawasan UMKM sangat penting untuk 

melakukan pengembangan moneter dan bisnis, terutama untuk membuat 

posisi baru. Kemajuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) melalui 

perluasan modal atau perluasan jenis organisasi, akan mempengaruhi 

peningkatan tingkat upah dan gaji, yang secara langsung akan mengurangi 

kebutuhan dan mengurangi pengangguran. Hal ini dapat mendorong 

diluncurkannya lapangan usaha baru karena adanya ekspansi modal usaha 

dari financial entertainer (Maryani, 2021). Keterkaitan antara Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan, 

karena UMKM merupakan organisasi yang digawangi oleh para pelaku usaha 

kecil, dan dengan modal kecil, namun memiliki dukungan yang sangat besar 

untuk menggarap perekonomian daerah. 

Wilayah Nagari Kinali terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi 

Sumatera Barat dengan luas wilayah 482,69 kilometer persegi. Wilayah 

Nagari Kinali terdiri dari sebelas jorong, yaitu Sumber Agung, Wonosari, 

Ampek Koto, Langgam, Koto Gadang Jaya, Sidodadi, Bangun Rejo, Alamanda, 

Anam Koto Selatan, Anam Koto Utara, dan Sidomulyo. Dimana jumlah 

penduduk seluruhnya 46.250 jiwa, dan 9.398 keluarga (KK) terdiri dari 24.374 

laki-laki dan 21.876 perempuan. Jumlah UKM di Nagari Kinali sebanyak 2.675. 

(Wali Nagari Kinali, 02 Agustus 2022) 
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Berdasarkan pengamatan Lembaga Keuangan yang ada di nagari Kinali, 

Pasaman Barat yaitu Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Kinali bisa 

menjadi alternatif bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 

diharapkan dapat  meningkatkan pendapatan pelaku usaha itu sendiri dan 

dapat membantu masyarakat sekitar nagari Kinali, Pasaman Barat dalam 

pendanaan dan pembiayaan pengembangan usaha maupun dalam kegiatan 

konsumtif, lembaga tersebut memiliki peranan tersendiri dalam kehidupan 

masyarakat. Berikut adalah data pertumbuhan pembiayaan Bank Nagari 

Syariah Cabang Pembantu Kinali. 

 

Tabel 6.1 

Perkembangan Pembiayaan UMKM di Bank Nagari Syariah Cabang 

Pembantu Kinali 

Keterangan 2016 2017 2018 

Pembia 

yaan 

UMKM 

1.655.154.767 2.249.360.587 2.418.962.902 

Sumber: Wawancara dengan karyawan Bank Nagari Syariah Cabang   Pembantu 

Kinali 02 Agustus 2022 

 

Dari tabel 1.1 di atas, perkembangan UMKM pada tahun 2016 sebesar 

1.655.154.767, pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 2.249.360.587 

dan pada tahun 2018 terjadi penambahan sebesar 2.418.962.902. Bank 

Nagari Syariah  Cabang Pembantu Kinali telah menyalurkan dana pembiayaan 

kepada UMKM cukup besar sehingga dapat membantu  masyarakat nagari 

Kinali, Pasaman Barat  yang  ingin mendirikan UMKM. Dengan adanya 

penyaluran pembiayaan UMKM kepada masyarakat nagari Kinali, Pasaman 

Barat sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan 

pekerjaan baru. Perkembangan UMKM berupa bertambahnya modal ataupun 

jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat 

penghasilan dan pendapatan, yang secara langsung akan mengurangi angka 

kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Hal ini dapat 

menyebabkan terbukanya lapangan usaha baru dikarenakan bertambahnya 

modal usaha dari para pelaku ekonomi pada masyarakat nagari Kinali, 

Pasaman Barat. 
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B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, yang 

menjadi landasan penelitian, untuk mendapatkan data deskriptif seperti yang 

diungkapkan atau disusun kata-kata melalui data yang diperoleh melalui 

wawancara yang diperhatikan. Maka dari itu, peneliti memperoleh informasi 

melalui dari situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Dengan 

menggunakan referensi artikel  ini menggunakan referensi artikel dan hasil 

pengamatan oleh penulis mengenai sebuah faktor, peristiwa atau keadaan. 

Penelitian ini digunakan karena masalah yang diteliti memerlukan suatu 

pengungkapan yang merinci terutama hasil asumsi yang disampaikan oleh 

masyarakat sebagai pelaku UMKM mengenai peran Lembaga Keuangan 

Syariah dalam Pemberdayaan UMKM pada masyarakat nagari Kinali, Pasaman 

Barat. Sehingga peneliti ini bersifat deskriptif secara umum dan Analisa 

penulis. 

Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian empiris yang 

menggunakan data dan informasi dari kegiatan empiris menggunakan data 

dan informasi dari kegiatan masyarakat nagari Kinali, Pasaman Barat. Baik 

data primer maupun sekunder digunakan dalam strategi penelitian untuk 

mengumpulkan informasi. Wawancara dengan Bapak Wali Nagari, Karyawan 

Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Kinali, Masyarakat sebagai pelaku 

UMKM di nagari Kinali, Pasaman Barat tentang Jumlah UMKM, 

perkembangan pembiayaan UMKM, tugas atau peran Lembaga Keuangan 

Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dapat memberikan data primer. 

Sedangkan bahan sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari informasi 

yang ditemukan dalam buku, jurnal terkait. Observasi, wawancara langsung 

dengan narasumber, dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan dalam penelitian ini. 

Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Bara menjadi 

lokasi penelitian. karena di daerah tersebut terdapat Lembaga Keuangan 

Syariah Cabang Pembantu Kinali yang bisa menjadi lokasi penelitian karena di 

daerah tersebut terdapat Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Nagari 

Syariah Cabang Pembantu Kinali. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Lembaga Keuangan Syariah 

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

Lembaga Keuangan Syariah adalah substansi bisnis yang kegiatannya di 

bidang keuangan menurut standar syariah atau yang diperoleh dari bait-bait 

Al-Qur'an yang berhubungan dengan akhlak muamalah dan pertukaran 
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keuangan, baik sebagai bank maupun non-bank. Dalam Islam, tidak semua 

pertukaran uang dilarang, begitu juga sebaliknya, tidak semua pertukaran 

uang diperbolehkan. Hal-hal yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah 

riba. Riba adalah jaminan kelimpahan atau tambahan uang muka yang 

dibebankan kepada peminjam, atau dalam dunia keuangan disebut dengan 

“Bunga”. 
Sesuai dengan tugas Lembaga Keuangan Islam dalam memahami 

kerangka moneter yang adil dan efektif, setiap lapisan masyarakat harus 

memenuhi keinginannya untuk berkontribusi dan melanjutkan pekerjaan, 

sesuai dengan kapasitas dan keinginan mereka. Kerangka moneter Islam 

harus bekerja dengan ini. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang diharapkan 

untuk standar kerja sesuai kapasitas. Pada tingkat fundamental, dalam sistem 

keuangan Islam, organisasi lembaga keuangan non-bank yang diperlukan 

secara praktis memainkan peran yang sama. Perbedaannya terletak pada 

pedoman dan komponen fungsional. Dengan dicabutnya prinsip bunga baik 

dalam komponen fungsionalnya maupun dicabutnya aturan bunga baik dalam 

instrumen ventura langsung maupun menyimpang, maka tindakan kerangka 

bebas bunga pada dasarnya akan lebih mudah dilaksanakan, akibatnya 

mewajibkan kepentingan masyarakat miskinnya telah dialihkan oleh 

administrasi perbankan syariah, ia memiliki beberapa lembaga keuangan non-

bank dibentuk dengan standar yang dilegitimasi oleh peraturan Islam.  

 

b. Pembatasan Riba di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

Salah satu persoalan yang dilihat oleh lembaga keuangan, bank dan 

Koperasi Simpan Pinjam, selama ini baru memberikan keuntungan dari 

pendapatan. Bank memutuskan seberapa tinggi biaya pembiayaan. Misalnya, 

bank menetapkan 10%, dalam hal peminjam mendapat kredit 100 juta rupiah, 

ia harus mengembalikan 110 juta dalam satu tahun atau kurang. Ukuran 10 

juta ini dipandang sebagai riba dalam Islam. Pelarangan riba harus terlihat 

dari menahan diri yang menyertainya:“Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertakwalah kamu 

kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.” (Q.S Ali Imran: 
130). 

 

c. Elemen Lembaga Keuangan Islam 

Keberadaan lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan di berbagai 

tempat, karena bukan hanya tempat untuk menyisihkan uang tetapi juga 

tempat mengumpulkan modal. Unsur-unsur pendirian moneter Islam setara 

dengan yayasan moneter lainnya, misalnya: 
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1) Meningkatkan asset 

Mengumpulkan aset dari masyarakat umum sebagai dana investasi. 

Dalam fiqh Islam dikenal dengan nama barang wadi'ah, dalam praktik yang 

dilakukan lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Dana 

cadangan wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan untuk 

menempatkan sumber daya ke dalam organisasi mereka dengan otorisasi 

pemilik atau umumnya disebut sebagai wadi'ah yad dhamanah. Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dikaruniai barang dagangan dapat 

memanfaatkan barang dagangan tersebut untuk diawasi dalam bidang yang 

lebih bermanfaat. Wadi'ah dalam kerangka syariah dapat mengambil bentuk 

apapun, baik berupa uang, emas, perak, dan berbagai hal penting lainnya. 

Perbuatan wadi'ah dapat dilihat dalam sejarah awal Islam. Selain barang 

wadiah, pengumpulan gadai oleh LKS harus dimungkinkan dengan 

menggunakan standar mudharabah dan ijarah. (Sholihin, 2010). Bahkan 

dalam praktiknya saat ini, sebagian besar barang gadai yang laris manis secara 

lokal adalah barang-barang yang memanfaatkan kaidah mudharabah yang 

dipandang lebih produktif karena secara konsisten memberikan pembagian 

keuntungan kepada penabung. Hal ini unik dalam kaitannya dengan dana 

cadangan, misalnya standar wadiah yang hanya memberikan imbalan yang 

tidak dapat diakses terus-menerus. 

2) Distribusi aset ke daerah setempat 

Apabila setelah harta kekayaan masyarakat terkumpul sebagai dana 

investasi, maka Lembaga Keuangan Syariah kemudian menyerahkannya 

kembali kepada orang-orang yang membutuhkan harta tersebut. Padahal 

dalam kerangka keuangan Islam, sebaiknya aset tersebut dialihkan secara 

eksklusif kepada pihak-pihak yang memiliki organisasi dan untuk kemajuan 

bisnis. Karena kebutuhan mungkin muncul, misalnya, untuk membayar biaya 

pendidikan, perjanjian itu diperoleh begitu saja tanpa ada pembagian 

keuntungan atau bunga. Dalam kerangka keuangan Islam, dana cadangan dan 

uang muka ini telah dirujuk di atas, yang disebut qirodh atau mudharabah. 

Demikian juga, perbankan syariah juga menawarkan berbagai jenis bantuan, 

misalnya, wakalah, qardh al hasan, dll. 

3) Fungsi Sosial Masyarakat 

Sangat terlihat bahwa kemampuan sosial masyarakat adalah 

menghimpun aset-aset dari daerah setempat sebagai Zakat, Infak atau 

Sedekah (Ziswaf), kemudian menyampaikannya kepada individu yang 

membutuhkannya, tanpa mengharapkan manfaat atau penghargaan apapun 

(Ikit, 2015).  Itulah salah satu perbedaan antara LKS dan lembaga keuangan 

perbankan umum.  
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d. Macam-Macam Lembaga Keuangan Islam 

Dapat dilihat dengan jelas bahwa lembaga keuangan dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. 

Lembaga keuangan bank adalah substansi bisnis yang menyelesaikan latihan 

di bidang keuangan dengan mengumpulkan aset dari orang-orang pada 

umumnya sebagai dana cadangan dan mengarahkannya kembali ke 

masyarakat umum sebagai kredit atau pendukung. Lembaga keuangan bank 

diatur dalam peraturan No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, peraturan No. 

10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dan Peraturan No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan 

untuk perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008. 

Selanjutnya, Lembaga Keuangan non Bank (LKNB/ Lembaga Keuangan 

non Bank) adalah elemen bisnis yang kegiatannya di bidang moneter yang 

secara langsung atau langsung meningkatkan aset dengan memberikan 

perlindungan dan kemudian menyampaikannya kepada masyarakat untuk 

mendukung usaha organisasi. 

 

e. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah 

Dengan standar fungsional lembaga keuangan menurut standar syariah, 

maka pelaksanaan bisnis selanjutnya tidak mengandung komponen-

komponen seperti yang menyertainya, antara lain: 

1) Riba adalah jaminan tambahan harga (bunga) atau melebihi berapa 

banyak kredit ketika dikembalikan mengingat tingkat tertentu dari uang 

muka yang dibebankan kepada peminjam. 

2) Maisir adalah pertukaran yang bergantung pada kondisi yang tidak pasti 

dan kebetulan. 

3) Gharar adalah pertukaran yang barangnya tidak jelas pada saat 

pertukaran dilakukan, kecuali jika umumnya diarahkan pada syariah. 

4) Haram adalah pertukaran yang barangnya dibatasi atau tidak diizinkan 

dalam Syariah 

5) Dzalim adalah pertukaran yang merugikan pihak lain. 

 

f.  Tujuan Pendirian Lembaga Keuangan Syariah 

Dapat dilihat dengan jelas bahwa sasaran-sasaran penting dari 

pembentukan lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut: 

1) Mengembangkan Lembaga Keuangan  syariah yang kokoh (bank dan 

non-Syariah) dengan memperhatikan efektivitas dan kesusilaan. 

2) Memperbaiki sifat keberadaan keuangan masyarakat Indonesia, guna 

mengurangi penyimpangan keuangan. Oleh karena itu, akan menjaga 

perbaikan publik yang antara lain melalui: 
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a) Meningkatkan kualitas dan jumlah usaha. 

b) Meningkatkan pekerjaan pintu terbuka yang berharga. 

c) Meningkatkan gaji individu. 

3) Meningkatkan kontribusi penduduk secara keseluruhan dalam siklus 

kemajuan, khususnya di bidang ekonomi keuangan, yang selama ini 

masih banyak diketahui masyarakat yang malas mengelola bank atau 

Lembaga Keuangan. 

 

2. Pemberdayaan 

Pemberdayaan  berasal dari kata power yang berarti daya atau kekuatan, 

pemberdayaan itu sendiri adalah suatu karya yang dapat mengarang 

kekuatan daerah dengan memberdayakan, dan memperluas perhatian pada 

kapasitas yang sebenarnya. pemberdayaan UMKM seharusnya tidak 

membuat organisasi UMKM bergantung pada program-program kebaikan, 

namun apa pun yang dinikmati harus diciptakan atas usaha mereka sendiri 

dan hasil akhirnya adalah membuat UMKM bebas dan membangun 

kemampuan untuk mendorong diri mereka menuju kehidupan yang unggul 

dalam lingkungan yang mendukung. Intisari pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) mencakup tiga hal, yaitu pengembangan usaha 

yang spesifik (empowering), penguatan potensi atau kekuatan (strengthening) 

dalam hal peningkatan dan kemandirian. Secara umum penguatan adalah 

pembentukan suasana atau lingkungan yang memungkinkan kemampuan 

UMKM untuk berkreasi. Setiap UMKM seharusnya memiliki aset, namun 

terkadang UMKM itu sendiri tidak mengetahuinya, atau aset yang dimilikinya 

belum diketahui secara jelas. Selanjutnya, aset yang ada harus diselidiki, dan 

kemudian dibuat. Jika kecurigaan ini muncul, maka penguatan UMKM dapat 

dikatakan sebagai upaya mengkonstruksi kekuatan UMKM, dengan 

memberdayakan, memacu dan mengangkat isu-isu tentang kapasitas mereka 

yang sebenarnya dan berusaha untuk membinanya. 

Pedoman pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan No. 20 tahun 2008 yaitu: 

a. menumbuhkan kebebasan, kerukunan, dan usaha usaha UMKM untuk 

menghadapi dorongan mereka sendiri. 

b. Pengakuan atas pengaturan terbuka yang lugas, bertanggung jawab dan 

adil. 

c. Peningkatan usaha berbasis potensi provinsi dan market-site sesuai 

kemampuan UMKM. 

d. Memperluas intensitas UKM. 

e. Pelaksanaan penataan, pelaksanaan, dan selanjutnya pengendalian 

secara terkoordinasi. 
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Tujuan pemberdayaan UMKM sesuai UU No. 20 Tahun 2008 adalah: 

a. Memahami lembaga keuangan yang layak, menciptakan, dan sederhana. 

b. Mengembangkan kapasitas UMKM untuk menjadi daerah kekuatan bagi 

usaha bebas. 

c. Lebih lanjut memperluas pekerjaan UMKM di pergantian provinsi, 

penciptaan lapangan kerja, penyebaran gaji, pengembangan keuangan, 

meringankan individu dan kemiskinan. 

 

Keuntungan memberikan modal ke sektor UMKM adalah; 

a. Unsur manusia adalah sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. 

Padahal UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) secara keseluruhan 

merupakan pihak yang sangat membutuhkan bantuan permodalan dan 

harus diberikan pertimbangan yang lebih terkonsentrasi. 

b. Mereka berpartisipasi dalam wilayah asli, baik sebagai tenaga kerja 

maupun produk. 

c. Pengelola UMKM secara keseluruhan masih dalam pandangan moral 

bisnis dan kualitas etika. 

 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian UMKM 

UMKM adalah organisasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia 

(WNI), yang memiliki sumber daya yang tidak lebih sekitar Rp. 600 juta 

(kecuali daerah penginapan dan peternakan). Untuk sementara, Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), mengartikan bahwa “Usaha mikro adalah usaha yang berguna yang 

diklaim oleh orang atau elemen bisnis individu yang memiliki model yang 

menyertainya; memiliki sumber daya yang paling ekstrim. 50 juta dan omset 

bisnis 300 juta setiap tahun. 

UMKM mewakili Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jadi UMKM terdiri 

dari tiga jenis usaha dilihat dari skalanya, yaitu; Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah. Selanjutnya adalah klarifikasi dari ketiganya berdasarkan UU yaitu; 

1) Usaha Mikro adalah usaha berguna yang diklaim oleh orang atau unsur 

usaha perseorangan yang memenuhi ukuran bagi Usaha Mikro 

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. Padahal ukuran sumber 

daya: Maksimal Rp50.000.000, Kriteria Perputaran: Maksimal 

Rp300.000.000. 

2) Usaha Kecil adalah usaha keuangan yang bermanfaat yang bersifat 

soliter, yang dapat diselesaikan oleh orang atau unsur usaha yang bukan 

pembantu atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 
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secara langsung maupun implikasi dari usaha sedang atau besar yang 

memenuhi standar. Usaha swasta sebagaimana disinggung dalam UU. 

Sedangkan ukuran resource: 50 juta-500 juta, aturan omzet: 300 juta-2,5 

miliar rupiah. 

3) Usaha Menengah adalah organisasi keuangan yang berguna yang 

bersifat soliter, yang diisi oleh orang-orang atau unsur-unsur bisnis yang 

bukan merupakan pembantu atau bagian dari organisasi yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun implikasinya 

dengan Usaha Kecil atau organisasi besar dengan jumlah keseluruhan 

dari kekayaan yang menyedihkan atau di sisi lain kesepakatan tahunan 

berlanjut seperti yang diarahkan dalam Undang-Undang. Ukuran sumber 

daya fundamental: 500 juta-10 miliar, kriteria Omset:> 2,5 miliar - 50 

miliar rupiah (UU No. 20 Tahun 2) 

 

Kualitas UMKM menurut Pramiyanti (2008:5) adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki skala yang terbatas, baik mengenai model, pemanfaatan 

pekerjaan maupun arah pasar. 

2) Banyak yang terletak di daerah provinsi, komunitas sederhana atau 

daerah pedesaan di daerah perkotaan besar, dll. 

3) Status bisnis yang diklaim milik pribadi atau keluarga. 

4) Sumber pasokan tenaga kerja berasal dari iklim sosial-sosial dimana 

kepala desa melalui desain pemagangan melalui orang luar. 

5) Desain kerja sering per waktu atau sebagai usaha sampingan dari latihan 

yang berbeda. 

6) Memiliki kapasitas yang terbatas dalam melakukan inovasi penanganan 

bisnis dan organisasi yang lugas. 

7) Desain modal sangat terbatas dan membutuhkan modal kerja dan sangat 

bergantung pada sumber modal dan iklim individu. 

8) Metodologi organisasi sangat dipengaruhi oleh keadaan alam yang sering 

berubah 

 

b. Masalah UMKM 

Ada beberapa masalah yang dilihat oleh UMKM, antara lain: 

1) Administrasi organisasi yang kurang terkoordinasi. 

2) Konstruksi modal yang lemah dan kesulitan masuk ke mata air modal. 

3) Rendahnya pemanfaatan otoritas inovasi. 

4) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 

5) Terbatasnya pasokan bahan alam. 
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4. Peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Pemberdayaan UMKM di 

nagari Kinali, Pasaman Barat 

Membahas Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah di 

Nagari Kinali Pasaman Barat khususnya Bank Nagari Syariah Cabang 

Pembantu Kinali. Kehadiran Bank Syariah ini menjadi langkah lain bagi para 

pelaku UMKM penghibur. Oleh karena itu, tugas Cabang Pembantu Bank 

Nagari Syariah Kinali secara khusus diharapkan dapat menyadarkan para 

pelaku UMKM. Beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari 

Syariah Cabang Pembantu Kinali antara lain: 

a. Penyediaan pendanaan modal. Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu 

Kinali dapat memberikan uang muka modal kepada pelaku UMKM 

penghibur. 

b. Dengan gagasan qardhul hasan. Qardhul hasan adalah kredit dengan 

bunga rendah atau tanpa bunga yang diberikan secara eksklusif 

berdasarkan komitmen yang bersahabat. Ini menyiratkan bahwa 

peminjam tidak perlu membayar sesuatu selain jumlah yang 

diperolehnya. Standar qardhul hasan diberikan kepada pelaku UMKM 

yang benar-benar kurang mampu namun memiliki peluang usaha. 

c. Fleksibilitas dalam partisipasi dengan kontrak Mudharabah (bagi hasil). 

d. Pengembangan inovasi periklanan yang canggih. 

 

Dari wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus  2022 

kepada masyarakat yang menjadi nasabah pada Bank Nagari Syariah Cabang 

Pembantu Kinali, Ibu Erna sebagai pelaku UMKM mengatakan “Bahwa Bank 

Nagari Syariah Cabang Pembantu Kinali telah memberikan peran 

Pemberdayaan UMKM dalam pemberian pembiayaan modal sudah baik.” 

 

D. KESIMPULAN 
Lembaga Keuangan Syariah adalah elemen bisnis yang pelaksanaannya di 

bidang keuangan menurut standar syariah. Pemberdayaan itu sendiri adalah 

sebuah karya yang membentuk kekuatan wilayah lokal dengan 

memberdayakan, membangkitkan, dan mengangkat isu-isu tentang kapasitas 

mereka yang sebenarnya dan menciptakannya. UMKM adalah organisasi yang 

diklaim oleh warga negara Indonesia (WNI), yang memiliki sumber daya 

absolut sekitar Rp600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). 

Lembaga Keuangan Syariah di Nagari Kinali, khususnya Bank Nagari 

Syariah Cabang Pemabantu Kinali, berperan menjadi pilihan bagi Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan para pelaku usaha sendiri dan dapat membantu masyarakat 
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sekitar daerah sekitar Nagari Kinali, Pasaman Barat tentang pendanaan 

peningkatan usaha serta dalam latihan destruktif dalam kehidupan individu. 

Maka dari eksplorasi yang telah selesai, sangat beralasan bahwa dengan 

beredarnya dana UMKM kepada warga Nagari Kinali, Pasaman Barat dalam 

rangka pembangunan ekonomi dan posisi baru. Peningkatan UMKM melalui 

perluasan modal atau perluasan jenis organisasi akan mempengaruhi 

peningkatan tingkat gaji dan upah, yang secara langsung akan mengurangi 

kebutuhan, mengurangi pengangguran di kelompok masyarakat Nagari Kinali, 

Pasaman Barat. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berfokus Pada minat petani karet menjadi nasabah bank 

syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab apa saja 

yang mempengaruhi minat petani karet untuk menjadi nasabah bank syariah 

Indonesia. Metodologi penelitian yang di gunakan  adalah kualitatif deskriptif 

ialah sesuatu tata cara yang digunakan buat membuat cerminan secara 

sistematis menimpa ikatan antara fenomena yang diselidiki serta hasilnya 

tidak dinyatakan dalam wujud angka. Penelitian ini di buat mendeskripsikan, 

menggambarkan, mengenali tentang gimana pemicu rendahnya minat petani 

karet jadi nasabah bank syariah indonesia di jorong padang sari, kabupaten 

dharmasraya. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi 

langsung di Jorong padang sari, Dharmasraya. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab rendahnya minat petani karet 

dalam menjadi nasabah bank syariah indonesia yaitu pengetahuan petani 
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karet sangat minim mengenai bank syariah, promosi yang tidak intens 

dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat khususnya para petani karet, 

lokasi yang jauh membuat para petani  enggan memilih bank syariah, dan 

yang terakhir yaitu motivasi pribadi yang sangat rendah dalam menjadi 

nasabah khususnya bank syariah. 

 

Kata Kunci :Petani Karet, Nasabah Bank, Bank Syariah Indonesia 

 

A. PENDAHULUAN 

Kedatangan bank syariah di tanah air sudah membagikan pilihan 

alternatif untuk para pengguna jasa layanan perbankan bersumber pada 

kepercayaan agamanya tidak memakai layanan jasa perbankan 

konvensional,( Bersumber pada Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang 

pergantian atas Undang- Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) di 

Indonesia berlaku dalam sistem perbankan, ialah perbankan konvensional 

serta perbankan syariah. 

Bank syariah hendak bisa tumbuh dengan baik apabila mengacu pada 

demand (permintaan) warga hendak produk serta jasa bank syariah. Meski 

pengembangan bank syariah secara intensif masih relatif baru, mempunyai 

hikmah tertentu untuk dunia perbankan nasional dimana pemerintah 

membuka lebar aktivitas usaha perbankan dengan bersumber pada pada 

prinsip syariah. Perbankan syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda 

dengan perbankan konvensional. 

Dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah dikatakan, kalau perbankan syariah ialah perbankan yang 

kegiatannya bersumber pada prinsip syariah ataupun hukum islam. Ada pula 

guna dari perbankan syariah merupakan selaku penghimpun serta penyaluran 

dana. Sedangkan tujuan dari perbankan syariah adalah: 

1. Meningkatkan taraf perekonomian dengan cara sistem bagi hasil yang 

berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah 

pihak, yang dapat merangsang pengusaha kecil yang lemah 

permodalannya untuk bekerja sama dengan perbankan syariah. 

2. Meningkatkannya partisipasi masyarakat banyak dalam proses 

pembangunan. 

3. Memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan syariah  ke 

daerah-daerah terpencil. 

4. Masyarakat dapat berfikir ekonomis, berperilaku bisnis dalam 

meningkatkan kualitas hidup mereka. 
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5. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan syariah dapat 

beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank konvensional 

Terdapat sebagian tujuan perbankan syariah bukan buat 

mengoptimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan system 

perbankan yang bersumber pada bunga, namun lebih kepada membagikan 

keuntungan– keuntungan sosio-ekonomis untuk orang-orang muslim. Perihal 

ini didasarkan pada Maqashid Syariah (tujuan syariah) ialah membagikan 

Maslahah (Kebaikan, Keuntungan) untuk umat manusia ataupun warga, 

sehingga tujuan Islam selaku agama Rahmatan Lil’ alamin bisa terwujud. 

Dalam rangka buat percepatan pengembangan perbankan syariah di 

Indonesia. Dikala ini pemerintah sudah membuat kebijakan yang sudah 

diputuskan pemerintah dalam rangka melindungi asa terhadap kemampuan 

bank syariah di Indonesia merupakan dengan melaksanakan penggabungan 

(merger) antara BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah jadi Bank 

BUMN Syariah ataupun BSI (Bank Syariah Indonesia).(Siregar and Sissah, 2021) 

Pertanian ialah salah satu zona utama dalam pembangunan nasional. 

Perihal ini berkaitan dengan kedudukan zona pertanian dalam penyediaan 

lapangan pekerjaan, penyumbang PDB, selaku penghasil pangan, papan serta 

tenaga. Di samping itu, zona pertanianlah yang sanggup bertahan dan lebih 

fleksibel terhadap gejolak krisis ekonomi semacam yang terjalin pada krisis 

ekonomi tahun 1997/ 1998.(Widiana and Annisa, 2018) 

Pemanfaatan nilai ekonomi komoditas tersebut bisa dijadikan suatu 

program pemerintah buat pembangunan pertanian yang bisa tingkatkan 

pemasukan serta taraf hidup petani, semacam perbanyak lapangan kerja, 

memudahkan memperoleh usaha, serta membuka pasar untuk berbagai 

produk yang dihasilkan. (Satra Nugraha and Alamsyah, 2019) 

Perkebunan karet di Indonesia mempunyai peranan berarti, baik ditinjau 

dari segi sosial ataupun ekonomi. Tumbuhan karet telah tersebar di segala 

daerah Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat yang ialah salah 

satu provinsi yang mempunyai penciptaan karet di Indonesia. 

Jorong padang sari merupakan salah satu jorong yang terletak di 

kenagarian tebingtinggi, kecamatan pulau punjung, kabupaten dharmasraya 

yang kebanyakan masyarakatnya menjabat selaku petani karet. Warga di 

jorong padang sari Nagari Tebing Besar Kabupaten Dharmasraya biasanya 

bekerja selaku petani, tidak seluruh warga bekerja di kebun namun pula 

terdapat bekerja di perkantoran. Tetapi yang membagikan donasi lebih 

terhadap pemasukan warga nagari ini adalah perkebunan karet. Jorong 

padang sari ini memiliki jumlah penduduk 750 jiwa yang terdiri dari 2 dusun 

ialah dusun wetan gili serta kulon gili.(Wawancara Kepala Jorong  Padang Sari, 

1 Agustus 2022). 
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Berikut tabel informasi profesi warga jorong padang sari: 

 

Tabel 7.1 

 

No Dusun Petani 

Sawah 

Petani 

Karet 

PNS Petani 

Sawit 

1 Wetan Gili 115 175 15 55 

2 Kulon Gili 85 225 35 65 

Sumber: Wawancara dengan kepala jorong Padang sari  1 Agustus2022 

 

Bersumber pada table 1.1 di atas, nampak di Jorong Padang sari nampak 

warga yang menjabat selaku petani karet lebih mendominasi dalam profesi. 

Transaksi keuangan yang mereka jalani salah satunya memakai lembaga 

perbankan, tetapi warga di jorong ini lebih memilah bertransaksi dengan 

Bank Universal dari pada Bank Syariah sebab alibi mereka berkata kalau kami 

belum menguasai apa itu Bank Syariah, tidak hanya itu mereka pula berkata 

kalau tidak sering sekali terdapat sosialisasi menimpa Bank Syariah. 

(Wawancara Warga Di Jorong Padang Sari, 3 Agustus 2022) 

Berikut tabel data masyarakat jorong pdang sari yang jadi nasabah bank 

konvensional serta bank syariah indonesia: 

 

Tabel 7.2 

 

No Bank 

Konvensional 

Bank Syariah Indonesia Tahun 

1 25 3 2021 

2 50 7 2022 

Sumber:Wawancara Masyarakat Di Jorong Padang Sari, 4 Agustus 2022 

 

Dari tabel 7.2 ini dapat dilihat bahwa terdapat perbandingan masyarakat 

yang menjadi nasabah bank konvensional dan bank syariah indonesia yang 

mencolok dari tahun 2021 sampai 2022, masyarakat lebih banyak menjadi 

nasabah bank konvensional. 
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B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang di pakai ialah kualitatif deskriptif ialah sesuatu 

tata cara yang digunakan buat membuat cerminan secara sistematis 

menimpa ikatan antara fenomena yang diselidiki serta hasilnya tidak 

dinyatakan dalam wujud angka. Riset ini dicoba buat mendeskripsikan, 

menggambarkan, mengenali tentang gimana pemicu rendahnya minat petani 

karet jadi nasabah bank syariah indonesia di jorong padang sari, kabupaten 

dharmasraya. Pengumpulan informasi mengenakan wawancara serta 

observasi. Tipe wawancara yang dicoba merupakan wawancara terstruktur, 

maksudnya wawancara ini memakai catatan persoalan yang sudah disusun 

lebih dahulu cocok dengan tujuan riset. Wawancara ini dicoba dengan 

informan ialah warga Jorong padang sari. Informasi observasi bisa berbentuk 

informasi faktual, teliti serta terperinci tentang kondisi lapangan. Observasi 

dicoba dengan tujuan buat memperoleh sikap yang nyata serta normal 

sehingga apa yang diharapkan dari tujuan riset ini betul- betul optimal 

nantinya. 

 

C. PEMBAHASAN 

Minat merupakan dorongan kokoh yang dialami oleh seorang buat 

melaksanakan seluruh suatu dalam penuhi keinginannya. Minat menurut 

Slamento adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. (Thahir Andi, SPsi., 2014) 

Minat tidak timbul dengan sendirinya namun ada unsur kebutuhan yang 

melatar belakanginya misalnya minat menabung, minat menggunakan suatu 

produk dan lain-lain. Minat pada suatu aktivitas seseorang bisa muncul 

dikarenakan ada unsur yang membuat aktivitas tersebut menarik untuk 

dilakukan. Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu 

tersebut memiliki beberapa unsur yaitu: perasaan senang, perhatian, 

ketertarikan, serta manfaat dan fungsi dari aktivitas tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa minat memiliki unsur afeksi, 

kesadaran sampai pilihan nilai, pengerahan perasaan, seleksi, dan 

kecenderungan hati. 

Minat konsumen ialah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 

merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 

diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. 

Mehta (1994) mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan 

konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian. Percy dan Rossiter (1992) mengemukakan 
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bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan 

pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan 

tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan 

(influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan 

pembelian. 

Perilaku konsumen yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh 

perusahaan perlu di cari informasinya semaksimal mungkin. Perilaku 

konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang karena berbagai alasan, 

berhasrat mempengaruhi atau merubah perilaku itu, termasuk mereka yang 

berkepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan dan perlindungan 

serta kebijakan umum. Perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses 

pengambilan keputusan membeli yang tahapnya di mulai dari pengenalan 

masalah berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi 

dan memuaskan kebutuhannya. 

Sikap dan perilaku konsumen juga merupakan bagian dari konsep 

perilaku konsumen yang lain. Untuk mengukur sikap dan perilaku konsumen 

dapat dengan model multi atribut. Salah satu model sikap yang terkenal 

adalah model sikap multiatribut dari Fishbein. Model sikap Fishbein ini 

berfokus pada prediksi sikap yang di bentuk seseorang terhadap objek 

tertentu. Model ini mengidentifikasi tiga factor utama untuk memprediksi 

sikap, meliputi: Pertama, keyakinan seseorang terhadap atribut yang 

menonjol dari objek. Kedua, kekuatan keyakinan seseorang bahwa atribut 

memiliki atribut khas, biasanya di ketahui dalam bentuk pertanyaan. Ketiga, 

evaluasi dari masing-masing keyakinan akan atribut yang menonjol, dimana di 

ukur seberapa baik atau tidak baik keyakinan mereka terhadap atribut-atribut 

tersebut. (Sri Maharsi and Yuliani Mulyadi, 2007) 

Bersumber pada hasil riset yang dicoba terhadap warga menjabat selaku 

petani karet yang terdapat di Jorong padang sari Nagari Tebing tinggi 

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya yang mana total jumlah 

totalitas berjumlah 400 0rang, hingga ada 4 pemicu yang menimbulkan 

rendahnya minat petani karet yang memutuskan jadi nasabah bank syariah 

Indonesia selaku berikut: 

1. Pengetahuan 

Sejatinya pengetahuan ialah data yang dipunyai oleh warga menimpa 

bermacam berbagai perihal semacam produk dan pengetahuan lain yang 

berkaitan dengan bank syariah. Pengetahuan berfungsi berarti dalam 

memunculkan minat seorang dalam memastikan opsi yang mereka mau. 

Terus menjadi besar ilmu pengetahuan seorang terhadap layanan sesuatu 

bank syariah, hingga terus menjadi besar pula mencuat minat buat memilah 

layanan bank syariah tersebut. 
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Pengetahuan juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam 

menentukan keputusan yang akan diambilnya. Dimana perilaku konsumen 

merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang 

mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Adanya keterbatasan 

pengetahuan konsumen dalam mengolah informasi sangat menjadi penentu 

sebuah keputusan.(Sinulingga, Nora. Tamando, 2021) 

Sama halnya dengan pemilihan dalam memakai produk dari bank syariah, 

para petani karet pula butuh mempunyai pengetahuan tentang apa yang 

diartikan dengan bank syariah, apa saja produk- produknya, dimana lokasinya 

serta lain sebagainya. 

Seperti hasil keterangan wawancara terhadap masyarakat petani karet 

yang diperoleh di antaranya sebagai berikut: 

“Bapak Sudar sebagai petani karet dalam keterangannya Beliau 
mengatakan bahwa pengetahuannya mengenai dunia perbankan sangat 

rendah atau bisa dikatakan orang awam soal perbankan. Oleh karena itu, 

beliau hingga saat ini tidak ada menggunakan layanan pada perbankan baik 

itu bank konvensional apalagi bank syariah. Menurutnya beliu tidak terlalu 

membutuhkan jasa perbankan karena masih bisa dilakukan secara 

tradisional.”(Sudar, Wawancara langsung, 5 Agustus 2022) 
“Sedangkan menurut keterangan bapak Pendi, beliau hanya sekedar 

mengetahui bank syariah, jika ditanya mengenai bagaimana tata cara atau 

prosedur dalam sistem yang di pakai dalam bank syariah beliau menjawab 

tidak tahu dan tidak mengerti, sehingga dengan ketidaktahuan nya beliau 

enggan menjadi nasabah pada perbankan syariah. Selama ini beliau sudah 

terbiasa menggunakan layanan perbankan konvensional untuk melakukan 

transfer uang maupun menabung.” (Pendi, Wawancara langsung, 5 Agustus 
2022) 

Sebagaimana hasil wawancara tersebut bila para petani tidak 

mempunyai pengetahuan tentang produk serta jasa bank syariah hingga 

perihal ini menjadikan petani kurang berminat ataupun apalagi tidak 

berminat sama sekali buat jadi nasabah bank syariah indonesia. Dengan 

demikian terus menjadi besar tingkatan pengetahuan petani tentang 

perbankan syariah hingga terus menjadi baik pula anggapan petani tersebut 

menimpa bank syariah. Sehingga dengan pengetahuan serta anggapan yang 

baik hingga hendak terus menjadi kokoh keyakinannya buat jadi nasabah 

pada bank syariah.  
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2. Promosi  Bank 

Promosi merupakan upaya buat memperkenalkan produk kepada 

konsumen dengan tujuan memberitahukan kepada konsumen menimpa 

produk yang dia tawarkan. Promosi ialah fasilitas yang sangat jitu buat 

menarik serta mempertahankan pelanggan. Seperti yang dikatakan Boone 

dan Kurtz promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan 

mempengaruhi suatu keputusan   pembelian.(Suwartini and Sumiyati, 2019) 

Dalam sebutan ekonomi islam diucap dengan At- tarwij ialah usaha yang 

dicoba oleh pembeli ataupun produsen buat memperkenalkan produk yang 

dia miliki kepada konsumen serta pengaruhi mereka buat membelinya. 

Hukum melaksanakan promosi tipe ini merupakan mubah ataupun 

dibolehkan bila dalam promosi yang dicoba ada usaha buat menginfokan 

kepada konsumen secara perinci benda yang hendak dijual serta pastinya 

mengantarkan cocok dengan kenyataan aslinya. 

Berdasarkan wawancara yang periset lakukan dengan masyarakat petani 

karet mengenai promosi bank syariah maka keterangan yang peneliti peroleh 

sebagai berikut: 

“Menurut bapak Paimun, beliau tidak pernah melihat promosi secara 

langsung dari bank syariah di daerahnya, beliau hanya melihat promosi 

mengenai bank syariah lewat media elektronik seperti televisi, sehingga 

beliau enggan menjadi nasabah bank syariah karena kurangnya pendeketakan 

yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada beliau. Bagaimana setiap 

orang berminat menggunakan bank syariah jika kebanyakan masyarakat tidak 

mengetahui apa itu bank syariah baik itu produk-produknya maupun 

prosedur yang tersedia, dan promosi pun tidak sering dilakukan oleh bank 

syariah ujar beliau.” (Paimun,Wawancara langsung, 6 Agustus 2022) 
“Sementara itu dalam keterangan lain bapak Sarpan mengatakan sudah 

pernah melihat ada sosialisasi atau promosi mengenai bank syariah dalam 

skala kecil yang menurut pandangan bapak Sarpan belum memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap  minat petani karet dalam menjadi nasabah bank 

syariah termasuk dirinya. (Sarpan,Wawancara langsung, 6 Agustus 2022) 

Bersumber pada penjelasan hasil wawancara yang periset kumpulkan 

menimpa promosi bank, sebagian besar petani karet di Jorong Padang Sari 

Nagari Tebing Besar Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya 

menanggapi promosi yang dicoba bank syariah didaerahnya dapat dikatakan 

nyaris tidak nampak ataupun tidak dialami oleh para petani karet yang 

terdapat di Jorong Padang Sari. Apalagi sebagian kecil petani yang memakai 

layanan perbankan syariah juga pula mengakui bila bank syariah sangat 

sedikit melaksanakan promosi. Apabila dibanding dengan bank konvensional, 

bank syariah masih jauh tertinggal dalam melaksanakan promosi.  
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3. Lokasi Bank 

Bisnis jasa merupakan bisnis yang sensitif terhadap informasi dan 

teknologi karena dalam operasi bisnis jasa data-data mengenai konsumen, 

transaksi dan karyawan-karyawan merupakan alat yang esensial yang dapat 

membedakan jasa tersebut dengan jasa pesaing.  Aspek raga juga 

mempengaruhi karena dapat membuat service jadi menarik dalam 

melaksanakan transaksinya semacam keadaan raga berbentuk gedung serta 

posisi. 

Semacam halnya yang terjalin pada petani karet yang terdapat di Nagari 

Tebingtinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang mana 

mereka menjadikan jarak posisi bank dengan tempat tinggalnya selaku tolak 

ukur dalam memilah bank apa yang hendak digunakan. Dalam menganalisis 

posisi bank, periset nyaris memperoleh seluruh jawaban yang sama dari tiap 

petani yang diwawancarai, mereka berkata posisi bank syariah terletak di 

Nagari orang sebelah yang jaraknya mulai dari 10 km yang terdekat sampai 

belasan km yang terjauh. Seperti keterangan yang diberikan oleh salah satu 

petani karet sebagai berikut: 

“Menurut bapak sarpan lokasi bank syariah juga jauh dari kediamannya, 
lokasi yang jauh menjadi pertimbangan pak Sarpan dalam menjadi nasabah 

bank syariah. Jika lokasi bank syariah jauh maka akan menyulitkannya dalam 

melakukan transaksi ke bank. Beliau khawatir dengan jauhnya lokasi bank 

syariah akan mempersulit dirinya melakukan transaksi dalam menunjang 

kegiatan usahanya. (Sarpan, Wawancara langsung, 6 Agustus 2022) 

Dari hasil keterangan wawancara yang di lakukan periset 

memperhitungkan kalau posisi jadi pemicu yang sangat mempengaruhi 

terhadap rendahnya minat petani karet buat jadi nasabah bank syariah 

Indonesia. Keberadaan posisi bank seperti itu yang jadi salah satu pemicu 

para petani karet kurang berminat memakai layanan perbankan syariah. 

Mereka takut bila memakai bank syariah hendak hadapi kesusahan dalam 

melaksanakan transaksi dengan bank tersebut. Hingga dari itu, penentuan 

posisi sangat berarti dalam suatu industri. Posisi yang strategis hendak jadi 

poin berarti dalam menarik konsumen buat memakai layanan yang hendak 

diberikan.  

 

4. Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan yang mencuat dari dalam diri seorang 

buat mengambil sesuatu keputusan ataupun aksi dalam penuhi sesuatu 

kepuasan serta kebutuhan. Motivasi timbul sebab terdapatnya kebutuhan 

yang dialami oleh konsumen. Perihal tersebut mendesak seorang buat 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

82 | Meraba Perekonomian Nagari 

melaksanakan aksi penuhi kebutuhan tersebut. Motivasi muncul karena 

adanya motivator yang berasal dalam dan dari luar. Adapun definisinya yaitu: 

a. Motivasi dari dalam 

Motivasi dari dalam adalah keinginan internal seseorang untuk 

melakukan sesuatu karena hal-hal seperti minat, tantangan, dan 

kepuasan pribadi. 

b. Motivasi dari luar 

Motivasi dari luar adalah motivasi yang datang dari luar orang tersebut 

dan mencakup hal-hal, seperti gaji, bonus,dan imbalan lainnya.(Swarjana, 

2022) 

 

Masyarakat petani karet mereka belum termotivasi untuk menjadi 

nasabah  perbankan syariah dikarenakan bank syariah masih belum mampu 

memberikan kemudahan kepada petani karet dalam berbagai hal, oleh 

karena itu para petani karet lebih condong memilih bank konvensional untuk 

menunjang kebutuhan kegiatan ekonominya. 

Seperti apa yang telah di sampaikan oleh beberapa orang petani karet 

sebagai berikut: 

“Menurut bapak Mijo Asmono, selama ini beliau sudah banyak 
melakukan transaksi dengan bank konvensional, baik itu melakukan 

pembiayaan maupun tabungan. beliau merasa cukup terbantu dengan 

layanan yang telah diberikan oleh bank konvensional, sedangkan mengenai 

bank syariah beliau belum berminat untuk menggunakannya layanan karena 

dianggap rumit, tidak seperti bank konvensional. (Mijo Asmono, Wawancara 

langsung, 7 Agustus 2022) 

“Menurut bapak Nur yaitu bank konvensional lebih dulu hadir di tengah-

tengah masyarakat petani karet, sehingga mereka sudah terbiasa 

menggunakan layanan bank konvensional. Dengan kesibukan yang selalu 

beliau lakukan tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk beliau mencari 

tahu atau mempelajari tentang bank syariah.” (Nur, Wawancara langsung, 7 
Agustus 2022) 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akibat 

pengetahuan para petani karet yang kurang terhadap bank syariah dan usaha 

bank syariah yang kurang maksimal dalam memperkenalkan bank syariah 

membuat para petani kurang atau bahkan tidak termotivasi untuk 

menggunakan layanan perbankan syariah di Jorong Padang Sari Nagari Tebing 

Tinggi, Dharmasraya. 
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D. KESIMPULAN 

Minat merupakan dorongan kokoh yang dialami oleh seorang buat 

melaksanakan seluruh suatu dalam penuhi keinginannya. Sejatinya 

pengetahuan ialah data yang dipunyai oleh warga menimpa bermacam 

berbagai perihal semacam produk dan pengetahuan lain yang berkaitan 

dengan bank syariah. 

Promosi merupakan upaya buat memperkenalkan produk kepada 

konsumen dengan tujuan memberitahukan kepada konsumen menimpa 

produk yang dia tawarkan. Bagaimana setiap orang berminat menggunakan 

bank syariah jika kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank 

syariah. Promosi pun tidak sering dilakukan oleh bank syariah. 

Para petani karet yang terdapat di Nagari Tebingtinggi Kecamatan Pulau 

Punjung Kabupaten Dharmasraya, yang mana mereka menjadikan jarak posisi 

bank dengan tempat tinggalnya selaku tolak ukur dalam memilah bank apa 

yang hendak digunakan. 
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ABSTRAK 

 

Lembaga perbankan mempunyai peran penting dalam perekonomian 

suatu Negara. Perbankan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana 

dengan pihak yang kelebihan dana. Perbankan syariah mulai berkembang di 

banyak Negara pasca-lahirnya gerakan neo revivalis pada pertengahan abad 

ke-20. Di Indonesia sejarah perkembangan perbankan syariah diawali dengan 

diadakannya lokakarya berkaitan dengan bunga bank dan perbankan yang 

dilakukan MUI di kawasan Cisarua pada 18 hingga 20 Agustus 1990. Semenjak  

tahun 1992 hingga 2013 telah berdiri 11 bank umum syariah dan 24 bank 

konvensional yang membuka unit usaha syariah serta 156 bank pembiayaan 

syariah. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Dan teknik 

pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Subjek 

penelitian ini adalah Masyarakat desa Koto Rajo Baruah Kecamatan Rao Utara 

Kabupaten Pasaman. Sementara untuk analisa datanya menggunakan 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa pemahaman masyarakat Desa Koto Rajo Baruah tentang lembaga 

keuangan syariah masih kurang, salah satu bukti yang terjadi di lapangan 

adalah masyarakat Koto Rajo Baruah yang melakukan pembiayaan atau 

bertransaksi dengan lembaga keuangan non syariah atau konvensional. Selain 

tidak paham dengan lembaga keuangan syariah masyarakat Koto Rajo Baruah 

beranggapan bahwa ketika melakukan transaksi pada bank syariah prosesnya 

terlalu sulit dan jangkauannya jauh. Tingkat pemahaman tertinggi pada 

produk penyimpanan, sedangkan dana perbankan syariah untuk pemahaman 

produk lainnya masih rendah. 

 

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pemahaman, Masyarakat. 

 

A. PENDAHULUAN 

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, 

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Sumar'in, 

2012). Menurut (Akhmad, 2016) dalam bukunya yang berjudul "Hukum 

Perbankan Syariah" menjelaskan bahwa pada bank syariah, penyaluran dana 

lebih berdasar pada pertimbangan profitabilitas suatu proyek yang hendak 

dibiayai. Sedangkan pada bank konvensional mementingkan jaminan 

pengembalian nilai nominal plus bunga, sekalipun profitabilitas proyek kurang 

meyakinkan. Menurut (Hasan, 2014) terdapat beberapa perbedaan bank 

syariah dan bank konvensional, yaitu dari segi akad, segi pembiayaan, segi 

sumber dana bank syariah, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), adanya 

Dewan Syariah Nasional (DSN), adanya lembaga penyelesaian sengketa 

(BASYARNAS), serta lingkungan kerja islami dan corporate culture. 

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang 

dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

Menurut (Hasan, 2014) produk perbankan syariah dibagi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu: (1) produk simpanan (funding), penghimpunan dana di bank 

syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional 

syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah 

menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Produknya antara lain Giro, 

tabungan, dan deposito. (2) Produk pembiayaan (finacing), Dalam sistem 

perbankan islam, kredit lebih diartikan dengan pembiayaan. Dalam sistem 

pembiayaan ini terdapat beberapa konsep yang diterapkan oleh bank syariah 

dalam memberikan modal ataupun pembiayaan bagi nasabah perbankan, 

antara lain dengan menggunakan sistem kerja sama atau bagi hasil sistem 
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pemberian barang modal dan sistem pemberian barang konsumtif. Contoh 

produknya antara lain pembiayaan modal usaha, pembiayaan barang modal 

dan barang konsumtif, pembiayaan dengan sewa. (3) Produk jasa (fee-based 

service). Produk jasa (Fee-Bassed Service) pelayanan jasa bank merupakan 

produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi 

kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa denga tujuan untuk 

memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang 

memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan 

memperoleh pendapatan yang diperoleh bank berasal dari pendapatan atas 

produk jasa disebut dengan fee based income. Menurut (Ismail, 2014; Karim, 

2017) terdapat beberapa akad dalam produk jasa bank syariah yaitu: wakalah, 

kafalah, hawalah, rahn, qard, dan sharf. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 

Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum 

Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran (Mardani, 2015). Berdasarkan definisi perbankan 

syariah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah 

suatu lembaga keuangan perbankan dalam kegiatan operasionalnya dan 

sistem yang diterapkan berdasarkan prinsip syariah atau syariat islam. 

Sebagai Negara dan penduduk muslim terbesar di dunia sudah 

selayaknya Indonesia menjasi Negara pelopor dan kiblat perkembangan 

perbankan syariah di dunia. Maka dari itu, dalam perkembangan selanjutnya 

jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan jasa keuangan, maka peran dunia perbankan semakin 

dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di daerah 

perkotaan maupun pedesaan. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan 

surat berharga, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit (Kasmir, 

2015). 

Secara umum bank syariah sudah dikenal oleh masyarakat terutama 

yang tinggal diperkotaan, selain itu juga masyarakat kalangan menengah dan 

masyarakat kecil. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui tentang bank syariah. Secara teori bank syariah dan bank 

konvensional berbeda, bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga 

sedangkan bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil. Meskipun 

begitu masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang bank syariah. 
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Bank syariah masih dapat terus berkembang, jika mendapatkan 

dukungan tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga masyarakat. Semakin 

banyak masyarakat yang menggunakan jasa dan produk bank syariah maka 

bank syariah dapat terus tumbuh dan market share bank syariah juga 

berkembang. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui 

tentang bank syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah. 

Penelitian ini mengambil satu masalah yang terjadi di desa Koto Rajo 

Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Yang mana pada 

masalah ini peneliti akan menganalisa tingkat pemahaman masyarakat desa 

Koto Rajo Baruah terhadap perbankan syariah. Berdasarkan survei yang 

dilakukan peneliti melihat desa Koto Rajo Baruah ini cukup jauh dari 

perbankan syariah disana itu tidak ada sama sekali bank syariah yang berdiri 

di dekat desa ataupun di desa Koto Rajo Baruah itu sendiri. Tetapi dilihat dari 

pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah sangatlah rendah 

bahkan ada sebagian masyarakat desa Koto Rajo Baruah tidak tahu sama 

sekali terhadap perbankan syariah, mereka hanya tahu lembaga non syariah 

seperti, Bank Mandiri, Bank BRI dan bank lainnya yang bukan syariah. Mereka 

melakukan transaksi dengan bank-bank di atas bukan lantas karena mereka 

paham terhadap bank akan tetapi karena mereka sering bertransaksi dengan 

bank tersebut. 

Desa Koto Rajo Baruah merupakan salah satu desa yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, berkebun dan juga 

berladang. Seiring dengan itu Koto Rajo Baruah juga dikenal sebagai daerah 

yang asal orangnya terdahulu berasal dari orang melayu, dan orang melayu 

dikenal sangat dekat dengan yang namanya islam. Melihat hal ini maka 

sangatlah panta kiranya kepala desa Koto Rajo Baruah mengeluarkan 

berbagai kebijakan yang mengarah pada peraturan daerah yang berhubungan 

erat dengan ajaran islam. Misalnya kewajiban bagi seluruh pegawai, sekolah 

dan kantor yang berada di wilayah desa Koto Rajo Baruah untuk memakai 

busana muslim pada hari tertentu. Selain itu kepala desa Koto Rajo Baruah 

juga mengembangkan program untuk memiliki usaha di desa. Program ini 

ditujukan agar desa Koto Rajo Baruah memiliki badan usaha sendiri, sehingga 

ada tambahan pendapatan dan pemasokan bagi desa tersebut (Koto Rajo 

Baruah). Untuk jangka panjang diharapkan dari program usaha ini, desa Koto 

Rajo Baruah bisa lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola keuangannya, 

dan tidak berharap lagi serta bergantung dari dana desa yang bersumber dari 

anggaran Kabupaten, Provinsi, maupun Anggaran Pusat. 
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Usaha yang di buka di desa Koto Rajo Baruah seperti toko alat tulis, 

photo copy, koperasi simpan pinjam dan usaha lainnya, asalkan usaha 

tersebut dapat membantu masyarakat serta keberadaannya dapat 

memberikan manfaat bagi masyarakat Koto Rajo Baruah. Usaha yang di buka 

harus mengacu pada aturan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

tengah masyarakat serta diharuskan kepada masyarakat untuk membuka 

usaha tersebut tidak bertentangan mengacu dengan peraturan yang ada dan 

harus pada kaidah syariah serta usahanya dapat menunjang pengembangan 

ekonomi masyarakat Koto Rajo Baruah. Desa Koto Rajo Baruah memilih usaha 

penjualan pupuk karena melihat kebutuhan warga yang memang sangat 

memerlukan adanya ketersediaan pupuk untuk sawah mereka. Usaha yang 

dijalankan desa Koto Rajo Baruah ini masih bersidat konvensional, dan belum 

menerapkan sesuai kaedah-kaedah yang syariah. Padahal kepala desa Koto 

Rajo Baruah sudah melakukan himbauan agar usaha yang dijalankan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah syariah, namun hal tersebut 

justru menambah masalah dan beban baru bagi pengelola usaha tersebut. 

Hal ini dikarenakan belum paham dengan penerapan ala syariah seperti yang 

dijalankan oleh bank syariah. Memperhatikan hal tersebut maka saya merasa 

terpanggil untuk melakukan pengabdian sekaligus penelitian terhadap 

masyarakat yang minim pemahamannya pada perbankan syariah. Kegiatan 

yang dilakukan adalah memberikan pendampingan sekaligus penelitian dalam 

tingkat pemahaman masyarakat desa Koto Rajo Baruah pada perbankan 

syariah. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis kegiatan pengabdian ini adalah pengabdian lapangan dimana di 

lakukan di Desa Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, 

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Adapun sifat penelitian ini adalah 

metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam kegiatan pengabdian ini ada 

dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah 

data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, dalam hal ini penulis 

dapatkan langsung dari masyarakat Koto Rajo Baruah yang bermata 

pencaharian bertani dan berladang. Data primer mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh penulis untuk bertujuan spesifik 

studi. 

Sementara data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan yang 

mana sumber itu telah ada. Sumber data sekunder yang peneliti   gunakan 

berupa dokumen yang berhubungan dengan desa Koto Rajo Baruah serta dari 

berbagai baik Jurnal, Literatur, Artikel dan lain-lain. Untuk mendapatkan data 
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yang valid peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan 

wawancara.  

 

C. PEMBAHASAN 
1. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian 

Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui adanya perbankan syariah. 

Masyarakat memiliki alternatif lain selain bank konvensional untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, seperti menabung, melakukan pembiayaan 

untuk modal usaha. 

Desa Koto Rajo Baruah merupakan bagian dari Kecamatan Rao Utara, 

Kabupaten Pasaman. Desa ini terletak persis dipinggiran sungai asik. Sebagian 

besar masyarakat Koto Rajo Baruah bermata pencaharian sebagai petani 

disamping bertani juga melakukan usaha lain untuk dapat mencukupi 

keperluan sehari-hari seperti berkebun sayur yang kemudian dijual ke pasar 

terdekat. Desa Koto Rajo Baruah ini tidak terlalu luas, luas daerahnya sekitar 

60,75 Ha/m2, Desa Koto Rajo Baruah ini berupa dataran dan perbukitan. 

Dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan permukiman bagi 

masyarakat sedangkan perbukitan dijadikan sebagai lahan tempat 

masyarakat berkebun dan berladang. Desa Koto Rajo memiliki penduduk 

berkisar 500 jiwa. 

Penduduk di Jorong Koto Rajo Baruah ini seluruhnya beragama islam. 

Sarana dan prasarana untuk beribadah yang saat ini ada di Jorong Koto Rajo 

Baruah yaitu terdapat sebuah mesjid Nurul Iman dan sebuah sekolah 

madrasah. kebanyakan masyarakat Koto Rajo Baruah mengembang 

pendidikan hanya lulus SD, SMP, SMA, dan banyak juga yang putus sekolah 

dikarenakan melemahnya faktor ekonomi dan keterbatasan orang tua dalam 

membiayai sekolah anaknya, dan ketika mereka tidak sekolah lagi mereka 

memilih untuk mencari pekerjaan keluar dari kampung serta tidak banyak 

masyarakat yang lulus dari perguruan tinggi, dapat dihitung hanya beberapa 

orang yang lulus perguruan tinggi. 

Adapun prasarana pendidikan yang ada di desa Koto Rajo Baruah yaitu 

seperti PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dan TK (Taman Kanak-kanak). 

Kondisi ekonomi masyarakat Koto Rajo Baruah mayoritas bertani, sebagian 

besar penduduk untuk menyambung hidup dengan mencari nafkah dengan 

bertani bercocok tanam padi di sawah, berkebun, berladang, dan lain-lain. 

Dan sekarang anak di desa Koto Rajo Baruah sudah banyak yang menjadi 

mahasiswa, dan berupaya untuk tetap melanjutkan pendidikannya. 

Pemahaman masyarakat Koto Rajo Baruah bisa disebabkan oleh faktor, baik 

faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal, secara garis 

besar dilihat dari fisiknya dan seluruh anggota tubuhnya masyarakat Koto 
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Rajo Baruah terlihat normal, jadi kemungkinan besar dalam memahami 

sesuatu masyarakat Koto Rajo Baruah juga baik. Hal tersebut bisa dibuktikan 

responden pandai dalam mengajukan pertanyaan ataupun dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. Adapun faktor eksternalnya setiap masyarakat desa 

Koto Rajo Baruah mempunyai perbedaan, diantaranya adalah faktor 

pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial. 

Adapun beberapa faktor eksternal tersebut, antara lain: 

a. Pemahaman masyarakat desa Koto Rajo Baruah berdasarkan Faktor 

Pendidikan 

Pemahaman masyarakat desa Koto Rajo Baruah juga di pengaruhi oleh 

faktor eksternal, seperti faktor eksternal dalam segi pendidikan, dimana 

semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang maka dalam 

menangkap sebuah informasi akan semakin rasional. Dari fakta lapangan 

yang terjadi rata-rata masyarakat Desa Koto Rajo Baruah sekarang ini 

pencapaian di bidang pendidikan sudah mulai banyak yang sudah 

mencapai tingkat stara-1, namun hal tersebut belum menjadi jaminan 

akan pahamnya terhadap lembaga keuangan syariah. Hal itu terbukti 

dari banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya tidak selesai 

namun paham terhadap keuangan syariah. 

b. Pemahaman Masyarakat Desa Koto Rajo Baruah berdasarkan Faktor 

Ekonomi 

Selain faktor pendidikan ada juga faktor ekonomi dimana peneliti ini 

para informan memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, ada 

masyarakat yang mempunyai ekonomi yang tinggi yang bisa memenuhi 

kebutuhan primer maupun sekundernya, ada juga masyarakat yang 

keadaan ekonominya rendah. Masyarakat yang memiliki ekonomi yang 

rendah akan takut jika berhubungan dengan lembaga keuangan, baik itu 

syariah ataupun non syariah. Apalagi untuk memahami lembaga 

keuangan syariah. 

c. Pemahaman Masyarakat Desa Koto Rajo Baruah berdasarkan Faktor 

Hubungan Sosial 

Selain pendidikan, dan ekonomi adapun faktor ekternal yang lain adalah 

faktor eksternal dari segi hubungan sosial, masyarakat yang mempunyai 

hubungan sosial yang bagus antara masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lain, maka akan semakin mudah dalam menangkap 

informasi-informasi yang datang.  Berdasarkan fakta lapangan yang 

terjadi, peneliti melihat dari segi hubungan masyarakat sangat bagus 

karena rata-rata masyarakat Desa Koto Rajo Baruah memiliki usaha, jadi 

kemungkinan untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan itu 

sangat besar. 
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2. Kondisi Masyarakat Saat Ini 

Kehidupan masyarakat desa Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, 

Kabupaten Pasaman sangat tergantung dengan yang namanya 

pertanian.Sebagian besar masyarakat bergantung hidup dari hasil pertanian 

mereka, selain itu juga melakukan kegiatan berkebun seperti sayuran, cabe, 

jagung dan lain-lain. Hal ini mereka lakukan sebagai sampingan untuk dapat 

memenuhi keperluan sehari-hari, karena mengingat hasil panen padi 

dilakukan dalam waktu yang berjangka. 

Harga padi mengalami kenaikan, maka ekonomi masyarakat Koto Rajo 

Baruah juga akan mengalami kenaikan. Namun apabila harga padi turun maka 

ekonomi masyarakat juga akan menurun. Naik turunnya harga padi tidak 

menentu karena padi itu dijualkan ke toke-toke padi terdahulu maka dari 

toke itulah masyarakat akan menerima harga naik atau turunnya padi. 

Tempat penggilingan padi tidak menerima langsung dari hasil masyarakat 

tersebut melainkan menerima dari toke-toke padi tersebut dan dari toke padi 

toke padi tersebut masyarakat bisa meminjam sesuai kebutuhan sehari-hari 

mereka dan akan mambayar denganmenjual  padi yang telah di panen itu ke 

toke-toke padi tersebut. Ketika masyarakat yang berhutang ke toke padi itu 

dan masih tetap mengandung riba dan masih bersifat konvensional, dari itu 

bisa dilihat bahwa masyarakat Koto Rajo Baruah masih belum memahami 

tentang sistem syariah. Masyarakat Koto Rajo Baruah lebih banyak 

menerapkan sistem konvensional dari pada sistem syariah dikarenakan masih 

kurang atau masih tidak paham dengan sistem syariah. 

Oleh karena itu saya terpanggil untuk sedikit membantu mengarahkan 

masyarakat Koto Rajo Baruah kearah sistem yang syariah sebagai objek 

dampingan. Dan kami mencoba untuk bersama-sama belajar demi 

membangun desa yang Koto Rajo Baruah yang tentunya lebih sejahtera dan 

bisa memahami sistem syariah kedepannya. 

 

3. Kondisi Yang Diharapkan 

Adapun pengaharapan dari pendampingan yang dilakukan ini adalah: 

a. Diharapkan bagi masyarakat Koto Rajo Baruah memahami konsep 

syariah dalam menjalankan usaha yang di buka dalam masyarakat 

tersebut. 

b. Dalam menjalankan usaha yang di buka dalam masyarakat Koto Rajo 

Baruah diharapkan juga memahami perbukuan (akuntansi) sesuai 

dengan prinsip syariah. 
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4. Gambaran Kegiatan 

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Analisis Minimnya 

Tingkat Pemahaman Masyarakat Koto Rajo Baruah Nagari Koto Rajo pada 

Perbankan Syariah, Desa Koto Rajo Baruah, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten 

Pasaman ini berlangsung dalam 3 tahap. Adapun tahapan itu adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap pertama, yakni pengumpulan data awal pengabdian 

Pengumpulan data awal pengabdian dilakukan dengan wawancara 

berkenaan alasan masyarakat yang belum menjalankan dan belum paham 

dengan prinsip syariah, yaitu Ibu Siti Aisyah dan Bapak Darmis mengatakan, 

saya selaku masyarakat Koto Rajo Baruah ingin mengubah sistem peminjam 

yang masih merujuk konvensional dan bunga berubah dengan berbasis 

syariah. Dan akan menjalankan sistem syariah di setiap usaha yang di buka 

dalam masyarakat dan tidak lagi memakai sistem konvensional. 

Kemudian hasil wawancara dari Bapak Darmis, mengatakan "Saya selaku 

pegawai dari usaha yang ada dalam masyarakat ini ingin menjalankan usaha 

dengan sebaik mungkin dan berupaya untuk dapat membantu kesulitan yang 

terjadi di tengah masyarakat. Terutama kesulitan dalam keuangan, namun 

masih banyak ditemui kekurangan kami dalam menjalankan usaha ini, Banyak 

masyarakat yang protes dengan dengan cara pengelolaan yang kami lakukan. 

Jika kami paham dengan konsep berbasis syariah dan kami akan melakukan 

perubahan yang sekarang dengan syariah, saya takut masyarakat akan protes 

dengan yang kami lakukan itu karena masyarakat masih belum paham denga 

prinsip syariah. Maka dari itu untuk menerapkan sistem syariah pada 

masyarakat Koto Rajo Baruah saya selaku masyarakat akan mencoba 

memahami sistem perbankan syariah atau bank syariah dengan menjalankan 

usaha yang berbasis syariah tanpa memakai sistem konvensional yang ada 

bunganya. Dan saya akan menjelaskan ke masyarakat dengan cara yang baik 

dan benar". 

Dari hasil wawancara ini saya merumuskan bagaimana teknik 

pengabdian yang selanjutnya akan saya lakukan. Sebelum itu saya terlebih 

dahulu melakukan Fokus Group Discussion (FDG) atau fokus pada diskusi 

kelompok dengan pegawai masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana 

cara pelaksanaan pengabdian dilakukan. Dalam FDG ini dilakukan berupa 

pemberian pemahaman kepada masyarakat serta pendampingan untuk 

menjalankan usaha yang ada di Desa Koto Rajo Baruah. 
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b. Tahap kedua, Penyampaian Materi 

Karena masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan usaha yang 

berbasis prinsip syariah.Untuk itu saya mencoba menyampaikan ke 

masyarakat tentang perbankan syariah dan konsepnya. 

Penyampaian materi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap konsep operasional lembaga keuangan 

syariah khususnya dalam bidang perbankan syariah. Langkah ini dilakukan 

dengan tujuan agar masyarakat Koto Rajo Baruah paham dengan sistem 

syariah dan menjalankan usaha dengan prinsip syariah. 

Setiap kewajiban menjalankan usaha sesuai syariah adalah sebuah 

keharusan bagi masyarakat yang beragama islam. Apalagi masyarakat Koto 

Rajo Baruah mayoritas memeluk agama islam, diharapkan tidak ada 

pertentangan dari masyarakat Koto Rajo Baruah dalam menerapkan nilai 

syariah dalam bertransaksi. Maka dari penyampaian materi kepada 

masyarakat suatu bahagian penting dari tahapan pengabdian dalam 

pemahaman nilai syariah dalam usaha yang dijalankan masyarakat Koto Rajo 

Baruah. 

Sebelum penyampaian materi kepada masyarakat Koto Rajo Baruah saya 

terlebih dahulu minta izin kepada penghulu kampung untuk dapat 

memberikan izin agar saya dapat memberikan informasi tentang lembaga 

keuangan yang berbasis syariah kepada masyarakat, dan saya minta izin 

untuk menghimbau masyarakat untuk dapat mengadakan pertemuan dibalai 

desa Koto Rajo Baruah. 

Pembahasan konsep dasar keuangan syariah diawali dengan membahas 

kandungan ajaran islam, kemudian membahas bagaimana transaksi yang 

terlarang dalam islam, selanjutnya membahas tentang lembaga keuangan 

syariah dengan keuangan konvensional dan riba dalam islam. 

Setelah materi disampaikan dengan bahasa yang baik dan tidak berbelit 

serta mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaiannya menggunakan 

metode pembelajaran partisipatif. Seluruh peserta diminta untuk partisipasi 

dan keaktifannya, selain itu juga menggunakan audio visual, juga video film 

pendek tentang bahayanya riba dan balasan terhadap pemakan riba dalam 

menjalankan lembaga keuangan di masyarakat. 

c. Tahap ketiga, Pendampingan 

Pendampingan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan 

karena pendampingan merupakan inti pokok dari sebuah pengabdian yang 

dilakukan, karena tanpa adanya pendampingan maka kita tidak akan tau 

sampai dimana yang telah kita berikan kepada masyarakat. 
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Pemahaman masyarakat Koto Rajo Baruah mengenai lembaga keuangan 

syariah khususnya perbankan syariah berbanding lurus dengan minat 

menabung masyarakat Koto Rajo Baruah . Hal ini diketahui dari sedikitnya 

masyarakat Koto Rajo Baruah yang mau menabung di Perbankan Syariah. Dari 

sebanyak itu masyarakat Koto Rajo Baruah hanya beberapa orang saja yang 

menabung di Perbankan Syariah selain itu masyarakat menabung di bank 

konvensional atau lembaga keuangan non syariah terletak pada jenis 

investasinya. 

Adapun kendala yang paling sulit adalah proses bagaimana cara agar bisa 

meyakinkan masyarakat terhadap keunggulan dan perbedaan sistem 

transaksi keuangan syariah dengan sistem keuangan yang berbasis 

konvensional, karena masih terdapat kejanggalan dari masyarakat mengenai 

konsep syariah tersebut. 

Agar masyarakat tidak mengalami yang namanya kerugian antara satu 

pihak dengan pihak lainnya dan berharap masyarakat dapat sama-sama 

memperoleh keuntungan yang berkah didunia dan akhirat kelak tentunya 

untuk membuat masyarakat Koto Rajo Baruah lebih sejahtera. 

  

Hasil Kegiatan 

Dari tahapan yang telah dilakukan, ada beberapa tanda berhasilnya dari 

program pengabdian masyarakat Koto Rajo Baruah ini, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Antusias yang tinggi dari sebagian masyarakat yang mengikuti 

penyampaian materi yang saya sampaikan. Banyak masyarakat punya 

rasa ingin tahu tentang lembaga keuangan syariah. 

b. Sejak dilakukan pendampingan, masyarakat Koto Rajo Baruah mulai 

bertahap menerapkan usaha sesuai syariah, seperti pada usaha 

peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat pada toke-toke dan 

mempertanyakan yang dipinjam itu dipergunakan untuk apa, apabila 

digunakan untuk membeli barang maka akan diberikan pinjaman 

tersebut. Dengan pengabdian ini dapat memberikan pengaruh baik bagi 

masyarakat Koto Rajo Baruah juga sudah dapat memahami prinsip 

syariah. 

c. Manfaat kegiatan pengabdian bagi masyarakat, Dengan pengabdian ini 

masyarakat dapat mengetahui sedikit banyaknya tentang lembaga 

keuangan syariah serta dapat membedakan lembaga keuangan 

konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Dan lebih penting 

usaha yang dijalankan masyarakat sesuai dengan syariah tentunya juga 

berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. 
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D. KESIMPULAN 

Desa Koto Rajo Baruah merupakan bagian dari Kecamatan rao Utara, 

Kabupaten Pasaman. Desa ini terletak dipinggir sungai asik. Sebagian besar 

masyarakat Koto Rajo Baruah bermata pencaharian sebagai petani, dan juga 

berladang. 

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara peneliti dapat 

menyimpulkan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat Koto Rajo Baruah, 

Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman tergolong lemah, hal ini terjadi 

ketika peneliti mewawancarai beberapa masyarakat Desa Koto Rajo baruah. 

Para petinggi informan tidak mengetahui lembaga keuangan syariah dan 

bagaimana mekanisme di dalamnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat desa Koto Rajo Baruah minim sekali informasi dari pihak lembaga 

keuangan syariah, sehingga tidak begitu paham perbedaan lembaga 

keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. 

Hal ini juga sangat penting bagi peneliti untuk menyampaikan bahwa 

masyarakat desa Koto Rajo Baruah tidak menggunakan atau bertransaksi di 

lembaga keuangan syariah dikarenakan aksesnya jauh, tidak seperti 

konvensional yang ATM nya bisa kita ambil dimana saja. Dan yang terakhir 

yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat desa Koto Rajo Baruah 

pada lembaga keuangan syariah adalah faktor pendidikan, ekonomi dan sosial. 

Jika ketiganya teraplikasi dengan baik pemahaman masyarakat pada lembaga 

keuangan syariah akan tinggi begitupun sebaliknya. 

Kemajuan usaha yang ada di desa Koto Rajo Baruah diharapkan tentu 

kemajuan berlandaskan dengan syariah islam. Nilai-nilai keislaman selalu 

berupaya mendorong pencapaian kemajuan secara sehat, jujur, islami dan 

berkah. Karena sebagaimana yang kita ketahui keberkahan tidak mungkin 

bisa didapat jika usaha-usaha yang kita jalankan masih jauh dari kaidah islam. 

Pemahaman masyarakat Koto Rajo Baruah tentang bank syariah dan 

perbedaannya dengan bank konvensional masih tergolong rendah. Hal itu 

terlihat dari wawancara yang dilakukan selama waktu penelitian dan 

menganggap sama tentang perbankan syariah dan bank konvensional, 

padahal ada perbedaannya yaitu dari sistem bunga, produk, dan kegiatan 

operasionalnya. Nasabah hanya memahami beberapa produk keuangan yang 

mereka gunakan saja. 
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ABSTRAK 

 

Jorong cubadak randah merupakan jorong yang terletak di Nagari 

Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Mata 

penghasilan masyarakat disini umumnya petani dan mayoritas masyarakat 

beragama islam. Minat masyarakat untuk menabung di bank syariah masih 

sangat rendah. Karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang, dan juga 

lokasi bank syariah yang jauh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat menabung 

pada bank syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat 

masyarakat Jorong Cubadak Randah menabung di bank syariah sangat rendah. 

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya minat masyarakat tersebut yaitu 

lokasi bank yang jauh dari jorong cubadak randah, kurangnya pengetahuan 
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masyarakat tentang bank syariah, promosi bank syariah jarang diadakan dan 

pendapatan yang masih kurang. 

 

Kata Kunci: Minat, Masyarakat, Bank Syariah 

 

A. PENDAHULUAN 
Industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. 

Dengan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

tanggal 16 Juli 2008, perkembangan industri perbankan syariah nasional 

semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong 

pertumbuhan yang semakin pesat. Perkembangan bank syariah cukup 

mengesankan dengan rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun 

dalam lima tahun terakhir, diharapkan peran industri perbankan syariah 

dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (Hasan, 

2012) 

Perbankan syariah pertama kali muncul di kota Mesir tahun 1963 di Kota 

Mit Ghamr. (Antonio, 2001) Prinsip awal pendiriannya adalah berbentuk bank 

tabungan berdasarkan bagi hasil (Profit Sharing). Namun, keberhasilan ini 

terhenti karna masalah politik, yakni campur tangan pemerintahan Mesir. 

Dengan demikian, operasional Mit Ghamr diambil alih oleh National Bank Of 

Efypt dan Bank Sentral Mesir (1967). Baru pada masa rezim Anwar Sadat 

(1971), sistem perbankan dihidupkan kembali dengan dibukanya Nasser 

Social Bank. Keberhasilan di atas menginspirasi pejabat OKI hingga akhirnya 

berdiri Islamic Development Bank (IDB) bulan Oktober 1975. (Lukman, 2008) 

Pelopor bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang 

berdiri pada tahun 1991, dan baru mulai operasi di tahun 1992. Lahirnya 

regulasi perbankan di Indonesia secara sistematis dimulai pada tahun 1967 

pada UU no. 14 tahun tentang pokok-pokok perbankan, dijelaskan dalam 

usaha bank ini menggunakan sistem kredit. Pada saat krisis moneter di tahun 

1998 bank konvensional mengalami kegagalan dalam sistem bunganya, 

sedangkan perbankan syariah masih tetap eksis bertahan dalam situasi ini. 

Kemudian pada penghujung akhir tahun 2008 terjadi kembali krisis keuangan 

global, tetapi perbankan syariah pun masih tetap memberikan kestabilan 

serta memberikan keuntungan, kenyamanan, keamanan bagi para pemegang 

saham dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. (Prihanto, 2017) 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

bank syariah dan unit usaha syariah lainnya. Baik dalam proses bertransaksi, 

kegiatan usaha, prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam proses 

melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah dapat juga diartikan 
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sebagai lembaga keuangan bank yang mendorong dan mengajak masyarakat 

untuk ikut serta dalam bertransaksi menggunakan produk-produknya, 

sedangkan disisi aktiva atau disisi aset bank syariah mulai aktif untuk 

berinvestasi pada masyarakat. (Danupranata, 2013) Secara umum bank 

syariah dapat diartikan sebagai bank dengan sistem mudhorobah atau bagi 

hasil yang di jadikan sebagai landasan utama segala bentuk transaksinya, baik 

dalam produk pembiayaan, tabungan maupun dalam produk lainnya. 

(Ascarya, 2007) 

Bank syariah adalah solusi bagi umat islam untuk terhindar dari riba. 

Dalam Al-Quran banyak ayat yang menerangkan tentang larangan riba, salah 

satu ayat larangan riba yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah yang berbunyi: 

 

 
Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. 

Barang siapa mendapat peringatan dari tuhannya, lalu dia berhenti, 

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 

275) 

 

Istilah bagi hasil dalam kamus Inggris dikenal dengan profit sharing, yaitu 

pembagian laba. Secara definitif dalam kamus ekonomi, profit sharing 

diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba kepada para pegawai 

dari suatu perusahaan. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai 

tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun 

sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. 

(Muhammad, 2004) 
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Minat tidak bisa luput dari perilaku seseorang dalam aktivitas sehari-hari, 

perilaku seseorang biasanya dipengaruhi oleh beberapa kebiasaan seperti 

dalam keluarga, keyakinan, budaya, gaya hidup. Hal ini menjelaskan bahwa 

kaitan perilaku seseorang juga berkaitan dengan pemilihan minat terhadap 

sesuatu seperti minat dalam menggunakan produk bank syariah. Perilaku 

seseorang juga berkaitan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan 

kebutuhan dan pertimbangan seseorang tersebut. Karena sebelum kita 

memilih produk tersebut kita harus pertimbangkan cukup atau tidak sebelum 

kita menggunakan suatu produk bank syariah. (Suseno, 2020) 

Jorong Cubadak Randah merupakan salah satu Jorong yang terletak di 

Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatra Barat. Mayoritas penduduk beragaman islam, tetapi minat 

menabung masyarakat Jorong Cubadak Randah masih sangat rendah. Karena 

lokasi bank syariah yang jauh dan kurangnya pengetahuan masyarakat sebab 

jarangnya promosi bank syariah ke Jorong Cubadak Randah. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian bertujuan 

untuk mengetahui faktor yang membuat rendahnya minat masyarakat 

menabung di bank syariah dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Cubadak Randah Menabung Di 

Bank Syariah”. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut 

Denzim dan Linco kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan 

makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dan sisi kuantitas, 

jumlah intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah sebuah 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan 

ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan 

erat antara peneliti dan subjek peneliti. (Noor, 2011) 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan 

observasi. Wawancara yaitu memperoleh informasi dari seseorang dengan 

cara tanya jawab. Penulis mewawancarai ibuk kepala Jorong serta warga 

Cubadak Randah. Sedangkan observasi adalah pengamatan objek di 

lingkungan untuk memperoleh suatu data atau informasi. 
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C. PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Tentang Jorong Cubadak Randah 

Jorong Cubadak Randah merupakan salah satu Jorong yang terletak di 

Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatra Barat. Jorong Cubadak Randah ini memliki luas ±0,0015 km². 

Jorong Cubadak Randah berkependudukan 595 jiwa terdiri dari 308 laki-laki 

dan 287 perempuan. 

Jorong Cubadak Randah letaknya sangat strategis karena terdapat 2 

sekolah yaitu SMP Negeri 2 Lintau Buo Utara dan SMA Negeri 1 Lintau Buo 

Utara. Mata pencarian penduduk di Jorong Cubadak Randah pada umumnya 

petani. Ada beberapa yang PNS sebagai guru dan juga bukan guru. Mayoritas 

penduduk Jorong Cubadak Randah beragama islam. Sarana untuk beribadah 

masyarakat Jorong Cubadak Randah yaitu di Surau Aulia Bawah Tae. 

 

2. Definisi Bank Syariah 

Berbicara tentang definisi bank syariah, ada beberapa pakar yang 

menjelaskan definisi dari bank syariah sebagai berikut:  

a. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-

prinsip dalam islam. Bank syariah merupakan bank yang diimpikan oleh 

para umat islam. 

b. Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah 

lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa 

lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang 

beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. 

c. Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah adalah bank yang 

beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (islam) dan tata caranya 

didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. 

d. Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank Syariah, Bank Syariah 

merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip 

syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits. 

e. Pengerian Bank Syariah menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu 

bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam, yang 

dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan menggunakan 

konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem 

keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

f. Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah 

mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank 

syariah. 
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1) Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank 

syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, mencakup 

kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. 

2) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank 

syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha 

Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) 

g. Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum 

islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak 

membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima 

maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan 

perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian 

(akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan 

rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. (Andrianto and 

Firmansyah, 2019) 

 

Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islam, 

khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar 

terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan 

lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha 

tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak 

negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 

b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 

kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 

membutuhkan dana. 

c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka 

peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang 

diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya 

kemandirian usaha. 

d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 

merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. 

e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 

syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan 

adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 

keuangan. 

f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non 

syariah. (Sudarsono, 2003) 
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3. Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah  

Secara umum, setiap bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal 

mempunyai lima prinsip operasional, yaitu: 

a. Prinsip Simpanan Giro, merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank 

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk 

menyimpan dananya dalam bentuk Al-wadiah 

b. Prinsip bagi hasil, meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara 

pemilik dana dan pengelola dana 

c. Prinsip jual-beli dan mark-up, merupakan pembiayaan bank yang 

diperhitungkan secara lumpsum dalam bentuk nominal di atas nilai 

kredit yang diterima dari bank. 

d. Prinsip sewa, terdiri dari dua macam: sewa murni dan sewa beli. 

e. Prinsip jasa, meliputi seluruh kekayaan non-pembiayaan yang diberikan 

bank. (Hasan, 2014) 

 

4. Deskripsi Minat Masyarakat Jorong Cubadak Randah Menabung Di 

Bank Syariah 

Minat adalah rasa suka atau senang dan rasa tertarik pada suatu objek 

atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan 

untuk mencari objek yang disenangi tersebut. Minat lebih dikenal sebagai 

keputusan pemakaian atau pengambilan keputusan atas pembelian yang 

mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian 

dan keputusan tersebut di peroleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu 

kebutuhan dan dana yang dimiliki. (Assauri, 2011) 

Minat menabung masyarakat  Jorong Cubadak Randah di bank syariah 

masih sedikit, dapat  dilihat dari tabel dibawah ini: 

 

Tabel 9.1 

 

Keterangan  Jumlah (orang) 

BANK NAGARI 150 

BRI 60 

BPR MALIBO 40 

BSI 10 

TOTAL 260 

Sumber: Wawancara dengan Masyarakat Jorong Cubadak Randah,  

05 Agustus 2022 
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Dari tabel 9.1 dapat dilihat bahwa masyarakat Jorong Cubadak Randah 

lebih banyak menggunakan Bank Konvensional yaitu Bank Nagari sebanyak 

150 orang, BRI sebanyak 60 orang, BPR Malibo sebanyak 40 orang. Jumlah 

masyarakat menabung di bank konvensional adalah 250 orang. Sedangkan 

masyarakat sangat sedikit menabung di Bank Syariah yaitu 10 orang. Jadi 

minat masyarakat Jorong Cubadak Randah lebih banyak menabung di Bank 

Konvensional daripada Bank Syariah. 

Setelah melakukan penelitian pada masyarakat Jorong Cubadak Randah 

dapat dipaparkan hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat 

Jorong Cubadak Randah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Boby, hari Sabtu 06 

Agustus 2022 pukul 13.45 WIB. 

“Bapak Boby mengatakan bahwa berminat dan sudah menabung di Bank 
Syariah. Bank Syariah ini bagus karena berlandaskan prinsip islam. Pelayanan 

pada bank syariah bagus, pegawainya melayani nasabah dengan ramah dan 

sopan. Lokasi yang jauh menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat 

menabung di Bank Syariah. Lokasi bank syariah terletak di Kota Batusangkar 

atau Ibu kota Kabupaten Tanah Datar dengan jarak 27 km. Lokasi yang jauh 

menjadi pertimbangan bagi masyarakat menabung di Bank Syariah. Sebab 

masyarakat sulit untuk melakukan transaksi antar bank. Sehingga masyarakat 

disini lebih memilih menabung di Bank Konvensional karena lebih dekat 

lokasinya dan segala macam transaksi mudah dilakukan.”  
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi yang jauh menjadi 

salah satu faktor penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menabung di 

bank syariah. Sebab masyarakat khawatir sulit untuk melakukan transaksi. 

Sehingga banyak masyarakat yang memilih bank konvensional karena lebih 

mudah transaksi serta lokasi dekat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Jorong Cubadak Randah 

yaitu Ibu Silvia Erika, hari Sabtu 06 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB. 

“Ibu Kepala Jorong Cubadak Randah mengatakan bahwa berminat 
menabung di bank syariah karena sudah berpedoman dengan prinsip islam. 

Bank syariah ini solusi untuk kita supaya terhindar dari riba. Di Jorong 

Cubadak Randah Bank Syariah sudah pernah mempromosikan tentang 

produk bank syariah tersebut. Tetapi promosinya jarang sekali hingga 

membuat masyarakat masih kurang paham tentang bank syariah tersebut. 

Karena pada waktu itu tidak semua masyarakat menghadiri promosi tersebut. 

Sehingga banyak masyarakat yang masih belum memahami tentang bank 

syariah. Selain itu lingkungan masih belum mendukung untuk menabung di 

bank syariah. Sebab bank syariah tidak ada tetapi hanya bank konvensional 

saja yang ada di daerah sini.” 
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Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih rendah minat 

masyarakat menabung di bank syariah karena promosi bank syariah yang 

jarang sehingga belum banyak masyarakat yang memahami tentang bank 

syariah. Dan lingkungan yang masih belum mendukung bagi masyarakat 

untuk menabung di bank syariah. Karena di daerahnya kebanyakan bank 

konvensional daripada bank syariah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Afri Alnita, hari Minggu 

07 Agustus 2022 pukul 14.17 WIB. 

“Ibu dewi mengatakan bahwa tidak berminat menabung di bank syariah. 
Karena Ibu menggunakan bank konvensional ingin menjadi agen BRI link saja 

untuk transaksi jasa pengiriman uang bukan untuk menabung. Ibuk sekedar 

mengetahui bank syariah menggunakan bagi hasil bukan bunga. Sebab bunga 

bank itu tidak boleh dalam islam masuknya ke riba. Jadi bank syariah ini bagus 

karena sudah sesuai dengan prinsip islam.” 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ibuk dewi hanya 

menggunakan Bank BRI bukan untuk menabung tapi sebagai alat transaksi 

jasa pengiriman uang. Pemahaman ibu dewi tentang bank syariah yaitu cuma 

tahu bahwa bank syariah menggunakan bagi hasil sedangkan bank 

konvensional menggunakan bunga. Padahal dalam islam bunga itu tidak 

boleh karena termasuk riba. Jadi ibu dewi belum memahami secara detail 

tentang bank syariah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iin Marfalina, hari Sabtu 06 

Agustus 2022 pukul 15.07 WIB. 

“Ibu Iin mengatakan bahwa tidak berminat menabung di bank syariah, 

karena sudah menabung di bank konvensional. Kata orang bank syariah 

dengan bank konvensional sama saja. Saya juga kurang tahu bagaimana 

sistem dari bank syariah tersebut.” 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu tersebut masih belum 

mengetahui tentang bank syariah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Enjela Dewi, hari Minggu 07 

Agustus 2022 puukul 16.07 WIB. 

“Ibuk enjela mengatakan bahwa masih belum mengetahui tentang bank 
syariah. Masyarakat yang pendidikannya rendah umumnya tidak tahu bank 

syariah. Penyebab orang yang tidak minat menabung dikarenakan 

penghasilan yang paspasan. Uang yang ditabung itu tidak ada lagi, sebab 

sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Apalagi sekarang biaya 

kebutuhan hidup sangat mahal. Orang lebih suka meminjam ke tetangga 

daripada ke bank karena mudah tidak memerlukan suatu transaksi.” 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu tersebut masih belum 

paham tentang bank syariah. Penyebab kurangnya minat menabung karena 
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pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Sehingga tidak 

ada lagi uang untuk ditabung. Dan orang lebih memilih meminjam uang pada 

tetangga daripada ke bank karena mudah dan tidak memerlukan suatu 

transaksi. 

 

5. Faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat 

Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Jorong Cubadak Randah 

menabung di bank syariah adalah: 

a. Lokasi 

Lokasi merupakan tempat diamana perusahaan harus bermarkas 

melakukan operasi. (Lupiyoadi, 2001) Menurut Hurryati, dalam penentuan 

lokasi erat kaitannya dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan 

mengenai dimana operasi dan stafnya akan ditempatkan, yang terpenting 

dalam lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat. Menentukan 

lokasi merupakan suatu tugas penting bagi pemasar, karena keputusan yang 

salah dapat mengakibatkan kegagalan. Lokasi kantor mempengaruhi minat 

nasabah untuk melakukan transaksi. (Hurriyati, 2005) 

Lokasi bank syariah sangat jauh dari Jorong Cubadak Randah, letak bank 

syariah berada di kota Batusangkar (Ibu kota Kabupaten Tanah Datar), 

jaraknya ±27 km dari Jorong Cubadak Randah. Karena lokasi sangat jauh 

membutuhkan waktu dan harus menggunakan kendaraan ketika ingin 

melakukan penarikan, penyetoran ataupun pinjaman jika masyarakat 

menabung disana. Sedangkan bank konvensional sangat dekat dari Jorong 

Cubadak Randah jadi masyarakat tidak memerlukan waktu dan mudah 

melakukan penarikan, penyetoran serta pinjaman ke bank. 

b. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi 

seseorang atau masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap sesuatu, 

termasuk dalam menentukan pilihan dimana mereka akan menyimpan dana. 

Pengertian itu sendiri adalah hasil penginderaan manusia atau hasil 

“Mengetahui” seseorang objek melalui inderanya, yaitu indera penglihatan, 
pendengaran, penciuman, rasa dan raba. (Notoatmodjo, 2005) pengetahuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: pengalaman, Pendidikan, 

keyakinan, penghasilan sosial, lingkungan dan sebagainya. Semakin banyak 

pengalaman yang diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, semakin banyak 

pengalaman yang kita peroleh. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Jorong 

Cubadak Randah masih rendah tentang bank syariah. ada masyarakat yang 

tidak tahu sama sekali mengenai bank syariah dan ada juga yang hanya tahu 

tentang beda bank syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil saja 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat | 109 

sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Masyarakat tersebut 

masih belum mengetahui apa itu bank syariah dan bagaimana sistem 

operasional bank syariah. 

c. Promosi 

Menurut Kotler, promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk menonjolkan ciri produknya dan membujuk 

konsumen sasaran untuk membelinya. Dalam mempromosikan produk perlu 

diperhatikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertimbangan 

konsumen dalam memilih suatu produk, sehingga bentuk promosi yang 

diberikan harus mencakup hal yang bersifat persuasif agar konsumen tertarik 

untuk menggunakan produk yang ditawarkan. (Kotler, 2002) 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa promosi dari bank syariah jarang 

diadakan di Jorong Cubadak Randah. padahal promosi itu sangatlah penting 

untuk menimbulkan minat masyarakat menabung di bank syariah. Promosi 

tersebut berguna bagi masyarakat supaya tahu apa itu bank syariah, apa 

produk bank syariah dan bagaimana sistem operasional bank syariah tersebut. 

Jika tidak ada yang mempromosikan bagaimana timbul minat masyarakat 

untuk menabung di bank syariah tersebut. 

d. Pendapatan 

Menurut mainstream Keynesia, pendapatan adalah salah satu faktor 

pendorong untuk menabung, dimana tingkat tabungan dipengaruhi oleh 

pendapatan yang dibelanjakan. Ini karena tidak semua pendapatan yang anda 

miliki akan dihabiskan untuk membeli barang dan jasa, tetapi Sebagian akan 

ditabung. (Maisur, Arfan and Shabri, 2015) 

Pendapatan di Jorong Cubadak Randah ini masih sedang, cukup untuk 

kebutuhan sehari-hari saja. Masyarakat tidak mempunyai sisa uang untuk 

ditabung ke bank. Karena itu, orang lebih memilih meminjam uang ke 

tetangga daripada di bank syariah sebab mudah dan tidak memerlukan suatu 

transaksi. 

 

D. KESIMPULAN 

Jorong Cubadak Randah merupakan salah satu jorong yang terletak di 

Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, 

Provinsi Sumatra Barat. Jorong ini letaknya sangat strategis karena terdapat 2 

sekolah. Masyarakat di jorong ini mayoritas beragama islam. Mata 

pencaharian masyarakat jorong ini pada umumnya petani. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan minat masyarakat Jorong 

Cubadak Randah menabung di Bank Syariah masih sedikit. Sebanyak 10 orang 

saja yang menabung di bank syariah, jadi lebih banyak masyarakat yang 
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menabung di Bank Konvensional. Karena di daerah sini bank konvensional 

sangat dekat sedangkan bank syariah sangat jauh dari daerah sini. 

Penyebab rendahnya minat masyarakat Jorong Cubadak Randah 

menabung di bank syariah adalah lokasi bank syariah jauh dari Jorong 

Cubadak Randah sehingga memerlukan waktu untuk menuju kesana, letak 

bank syariah ada di kota Batusangkar jaraknya 27 Km. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah, serta jarangnya promosi 

dari bank syariah sehingga masyarakat belum memahami semua hal tentang 

bank syariah tersebut. Pendapatan masyarakat masih sedang atau cukup 

untuk kehidupan sehari-hari, jadi tidak ada sisa uang untuk ditabung. 
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ABSTRAK 

 
Keberadaan koperasi syariah pada dasarnya adalah  sebuah konversi dari 

koperasi konvensional dengan menambahkan muatan berupa prinsip – 

prinsip koperasi atau musyarakah yang sesuai dengan syariat islam dan 

peneladanan terhadap prilaku ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para 

sahabatnya. Baitul mal Wa at-Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya 

masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat, 

terutama sekali pada awal pendiriannya biasanya dilakukan dengan 

menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat 

setempat itu sendiri. UMKM memainkan peran-peran penting di dalam 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara 

sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju.Peranan Koperasi 

Syariah BTM  terhadap pemberdayaan UKM di Payakumbuh yaitu 

pembiayaan yang disalurkan oleh BTM secara garis besar terdiri dari Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) dan non-UKM. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Kegiatan 
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penelitian ini dilakukan di Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan 

Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengambilan 

data melalui observasi dengan pihak yang terkait dalam Koperasi syariah BMT 

Al- Fatayah tersebut  serta studi kepustakaan dari artikel dan jurnal terkait. 

 

Kata Kunci: Koperasi Syariah, BMT, UMKM. 

 

A. PENDAHULUAN 

Di Indonesia, sistem dan praktik ekonomi syariah telah diketahui oleh 

masyarakat dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan  yang begitu 

pesat. Perkembangan ini tidak akan terlepas dari alasan pokok keberadaan 

sistem ekonomi syariah, yaitu keinginan dari masyarakat muslim untuk kaffah 

(menyeluruh) dalam menjalankan ajaran Islam dengan menjalankan kegiatan 

dan transaksi ekonominya sesuai dengan aturan syariah. (Nur Syamsiyah, no 

date) 

Islam merupakan agama yang komprehensif, yang memberi tuntutan 

hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi 

dan di dalam kegiatan ekonomi yang akan menjadi bagian terpenting dalam 

kehidupan manusia. Tujuan kehidupan manusia yaitu agar tercapainya 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan untuk mencapai kebahagiaan 

hidup manusia agar terealisasikan, materi bukan satu-satunya isi dari 

kebahagiaan itu, akan tetapi materi merupakan salah satu faktor penunjang 

yang dapat menciptakan kebahagiaan manusia. Hal ini disebabkan karena 

kebahagiaan manusia dapat tercapai apabila tujuan-tujuan materi manusia 

dapat terealisasikan. Tujuan tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, 

pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, dan tersedianya kesempatan 

bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan 

kekayaan yang adil dan merata. 

Salah satu usaha yang bisa  dilakukan  untuk mencapai tujuan hidup 

manusia tersebut yaitu perlu adanya kesempatan bagi masyarakat untuk 

berusaha sesuai dengan kemampuannya dan keahlian yang mereka miliki. 

Salah satunya yaitu bisa dilakukan melalui kegiatan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). Namun pada sisi lain, kehadiran kegiatan Usaha Kecil dan 

Menengah (KM) akan  mengalami tantangan tersendiri dalam menghadapi 

persaingan dengan para pelaku usaha dan pengusaha besar. Oleh karena itu, 

perlu adanya mitra usaha yang dapat menolong dalam menghadapi 

persaingan dengan pengusaha besar, terutama dalam hal permodalan, 

manajemen, dan pemberdayaan UKM. (Ibrahim Lubis, 1994) 
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Jika dilihat di dalam undang – undang maka koperasi dapat didefinisikan 

sebagai berikut. Koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 

tentang koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 

dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam definisi yang spesifik, koperasi 

merupakan suatu bentuk kerja sama dari sekelompok orang atau anggota 

yang berusaha menyimpan bersama secara teratur dengan tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Keberadaan koperasi syariah pada 

dasarnya merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional dengan 

menambahkan muatan berupa prinsip – prinsip koperasi atau musyarakah 

yang sesuai dengan prinsip syariat islam dan peneladanan terhadap prilaku 

ekonomi yang dilaksanakan Rasulullah dan para sahabatnya.(Nasution, 2012) 

Koperasi syariah, sebagai salah satu UMKM di Indonesia, tidak akan lepas 

dari kondisi sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data badan pusat 

statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk indonesia yang berada dalam 

kategori miskin tertulis  sebanyak 36,17 juta jiwa (16,7 persen). Jumlah 

penduduk miskin tersebut bahkan bisa berkembang dua sampai tiga kali lipat 

jika menggunakan kriteria penduduk miskin yang ditetapkan oleh 

Internasional Labour Organization (ILO). Sehingga dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat miskin dan menciptakan keadilan sosial yang 

sesuai dengan prinsip islam, koperasi syariah kemudian didirikan. Nilai – nilai 

koperasi seperti contohnya  keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kesejahteraan bersama dinilai sangat cocok untuk memberdayakan rakyat 

kecil. Konsep koperasi sendiri, seperti yang digariskan oleh Muhammad Hatta 

sudah selaras dengan apa yang digariskan islam. Hanya saja, yang 

membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi lainnya yaitu sistem 

operasional. Sistem syariah yang ada dalam koperasi syariah tidak 

mengijinkan adanya riba  atau dalam bahasa baku disebut bunga. Sistem 

bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil.  

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari upaya 

memperkokoh struktur penggerak perekonomian nasional yang selama ini 

lebih menekankan pertumbuhan dari pada pemerataan telah melahirkan 

struktur masyarakat minoritas kelas atas yang menguasai sebagian besar 

asset negara, sementara masyarakat mayoritas kelas menengah ke bawah 

hanya mendapat sebagian kecil. 

Baitul mal Wa at–Tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya 

masyarakat, dalam pengertiannya, didirikan dan dikembangkan oleh 

masyarakat,terutama sekali pada awal pendiriannya biasanya dilakukan 
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dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari 

masyarakat setempat itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat Nurul Huda 

dan Muhammad Haykal dalam bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan 

Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT merupakan lembaga 

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. 

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah 

yang belum terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR Islam. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian dari Yusanto (2019) bahwa penelitian kualitatif 

memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat 

memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya. 

Lebih lanjut Yulianti  dan Jufri (2020), dalam penelitian kualitatif analisis data 

harus dilakukan dengan teliti agar data–data yang sudah diperoleh mampu 

dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak. (Fadli, 

2021) 

Kegiatan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, 

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. 

Pendekatan jenis ini dipilih karena mendeskripsikan pengenalan Koperasi 

syariah yaitu BMT Al- Fataya dalam pengembangan usaha UMKM masyarakat 

di Kota Payakumbuh. 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 

teknik pengambilan data melalui observasi dengan pihak yang terkait dalam 

Koperasi syariah BMT Al- Fatayah tersebut  serta studi kepustakaan dari 

artikel dan jurnal terkait. Teknis data yang digunakan merupakan tahapan 

reduksi data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau 

data yang bersumber dari lembaga yang terkait. 

2. Data sekunder  

Data sekunder Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh 

dari laporan-laporan, dokumen, buku teks maupun pada perpustakaan 

yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas. 

 

C. PEMBAHASAN  
1. Sejarah Koperasi 

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, 

koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 
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atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 

sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang dapat memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan 

nilai prinsip koperasi. 

Adapun menurut pendapat  R.S. Soeriaatamdja sebagaimana dikutip 

dalam (Hendrojogi, 2007) koperasi merupakan suatu perkumpulan dari 

orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan 

tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk 

sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas 

tanggungan bersama. 

Koperasi syariah didirikan dengan tujuan  untuk meningkatkan tingkat 

kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian 

yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk 

melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang 

diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan 

menengah. 

Menurut Hafidz dan Yahya munculnya koperasi syariah bisa dikatakan 

sebagai perubahan atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip syariah (Abdurahman & Yahya, 2015). Adapun 

pendekatan yang bisa dilakukan diklasifikasikan dengan dua cara; pendekatan 

pertama, koperasi dipandang sebagai satu bentuk syirkah yang sering disebut 

al-jam’iyah at-ta’awuniyah atau asy-syirkah at-ta’awuniyah. Dalam hal ini, 

sebagian menilai koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam, karenanya 

tidak perlu dimodifikasi atau dikonversi. Hanya saja pelaksanaan usahanya 

yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga hal ini yang harus 

dikonversi agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang 

koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam sehingga harus dikonvesi. 

Pendekatan kedua, adalah mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi 

sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abdurahman & 

Yahya, 2015). 

 

2.  UMKM  

a. Pengertian UMKM 

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-

RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral 

ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis 

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, 
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berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM 

melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang 

semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah 

sebagai berikut: 

1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi  kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2) Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau  badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3) Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

4) Usaha Besar merupakan usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional 

milik negara  atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

5) Dunia Usaha merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 

dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 

berdomisili di Indonesia.  

 

b. Kriteria UMKM 

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam 

bentuk permodalan adalah sebagai berikut:  

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 
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2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 ( tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 ( lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 ( dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Yuli Rahmini Suci, 

2008) 

 

c. Peran UMKM di Indonesia 

Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang 

peranan usaha skala mikro kecil dan menengah (UMKM). Pertama, 

pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, 

telah dikaitkan dengan besaran sektor usaha kecil. Kedua, dalam penciptaan 

lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UMKM 

ternyata tak bisa diabaikan. Negara-negara berkembang mulai mengubah 

orientasinya ketika melihat pengalaman-pengalaman di negara-negara 

berkembang tentang peranan dan sumbangsih UMKM dalam pertumbhan 

ekonomi. UMKM memainkan peran-peran penting di dalam pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang 

berkembang tetapi juga di negara-negara maju. 

Di negara maju, UMKM memegang peranan yang sangat penting karena 

kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan 

dengan usaha besar. Di negara sedang berkembang, khususnya Asia, Afrika, 

dan Amerika Latin UMKM juga berperan sangat penting khususnya dari 

perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, 

distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi 

pedesaan (Tambunan, 2012:1). Tambunan menambahkan, dilihat dari 

kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor non-migas, 

khususnya produk-produk manufaktur, inovasi, dan pengembangan teknologi, 

peran UMKM di negara sedang berkembang masih relatif rendah. Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting 
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dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di 

bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi 

perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan 

ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan 

penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-

hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya 

nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan 

kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. 

Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. 

Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa 

negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan 

termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. 

Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan 

manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara 

berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang 

dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen 

perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga 

menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, 

termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai 

tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar 

rakyat.(Nuramalia Hasanah, SE, 2020) 

 

3. BMT Al – Fatayah Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat. 

a. Gambaran Umum Nagari Parit Rantang 

Parit Rantang adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah 

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra 

Barat. Dengan luas kelurahan 0,28 kilometer persegi, atau 4,10% dari 

luas wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat. Jarak dari kelurahan ke 

kantor kecamatan adalah 2 kilometer, ke balai kota 6 kilo meter dan ke 

Ibu kota Provinsi adalah 115 kilometer. 

b. Baitul  Mal Wat Tamwi (BMT) 

BMT memiliki pengertian dan dua bahasa yang berbeda. Pengertian 

dalam bahasa Indonesia, BMT merupakan singkatan dari Balai Usaha 

Mandiri Terpadu, yaitu sebuah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang 

di dalamnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang 

memiliki misi dalam membangun dan mengembangkan tatanan 

perekonomian dalam struktur masyarakat madani yang mengedepankan 
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keadilan dalam kemakmuran orang-orang yang bersangkutan di dalam 

kegiatan. Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT merupakan 

singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil yaitu, sebuah lembaga ekonomi 

yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip 

koperasi (Rasyid & Pujihastutik, 1999). 

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem 

syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan 

jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai’u 
Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem 

bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah 

penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad. (Sudjana and 

Rizkison, 2020) 

 

4. Peran Koperasi Syariah BMT Al Fataya dalam Pengembangan Usaha 

UMKM Masyarakat Kota Payakumbuh. 

BMT Al Fataya berdiri pada 16 Desember 2006 silam. Dengan visi 

“Menjadi BMT yang menguntungkan, terdepan, dan terpercaya sesuai prinsip 

– prinsip syariah”. BMT Al Fataya kini memiliki aset mencapai 15 M, dengan 
berbagai produk layanan, seperti ; simpanan, pembiayaan simpanan haji dan 

umroh, serta simpanan pendidikan.   

“Ketua Pengurus BMT Al Fatayah, yang juga merupakan Ketua 
Perhimpunan BMT Wilayah Sumatra Barat, Bapak Edhie Kusmana. Dalam 

wawancara tersebut beliau menyampaikan bahwa, PBMT mendukung penuh 

program pengembangan koperasi syari’ah BMT yang selama ini telah 
dibangun. Ia juga menyatakan siap sinergi untuk pengembangan yang lebih 

luas ke depannya di Sumatra Barat”. Kemudian “ beliau juga menyampaikan 
gerakan koperasi syariah harus benar – benar bisa dijalankan di setiap 

Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat “. (wawancara dengan ketua pengurus 
BMT Al Fataya,selasa  16 agustus 2022). 

Koperasi Syari`ah BTM mempunyai peran dan tujuan sebagai suatu 

lembaga pemberdayaan umat tentunya tidak terlepas dari Visi dan Misi 

Koperasi Syariah BTM itu sendiri. Adapun Visi Koperasi Syari`ah BTM adalah 

menjadi koperasi syariah baitul tamwil terbesar di Payakumbuh, sedangkan 

misi Koperasi Syari`ah BTM yaitu menciptakan peluang usaha bagi 

masyarakat, menciptakan sumber daya yang visioner, prospektif dan 

produktif, serta memberikan solusi bagi masyarakat khususnya bagi 

anggotanya agar terhindar dari praktik riba. 
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Demi tercapainya visi, misi dan tujuan Koperasi Syariah BTM , maka 

koperasi melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat usaha mikro dan 

menengah. Pembedayaan UKM yang ada pada Koperasi Syariah Baitul Tamwil 

di Payakumbuh  adalah suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat 

yang membutuhkan, yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya.Jadi 

pemberdayaan UKM merupakan  peminjaman modal untuk pengembangan 

usahanya terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu 

tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelaku 

usaha atau mudarib sebagai pihak yang dapat dibiayai oleh koperasi syariah  

BTM  Payakumbuh  adalah  investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang 

banyak dibiayai secara ekonomis, pembiayaan produktif untuk pengusaha 

kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya, 

pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap 

baik dari pegawai, PNS dan pegawai swasta, dan nasabah secara umum yang 

layak dibiayai secara ekonomis.  

Peranan Koperasi Syariah BTM  terhadap pemberdayaan UKM di 

Payakumbuh yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BTM secara garis besar 

terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan non-UKM. (Abdul Aziz 

Hasibuan, 2019) 

“Menurut hasil wawancara dengan salah seorang nasabah koperasi 
syariah BMT Al Fatayah Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa dengan 

hadirnya atau berdirinya koperasi syariah BMT Al Fatayah ini sangat 

memberikan beberapa solusi bagi para pelaku usaha khususnya masyarakat 

yang sedang menjalankan usaha mikro kecil menengah atau yang biasa 

disebut dengan sebutan UMKM. Menurut Ibu Sari selaku nasabah di Koperasi 

Syariah BMT Al Fatayah, menyatakan bahwa usahanya dapat berjalan lancar 

kembali dengan kehadiran BMT ini dengan pemberian pinjaman modal bagi 

para pelaku usaha mikro kecil menengah dan dengan sistem pembiayaan dan 

syaratnya yang tidak terlalu rumit”. (wawancara ibu sari, nasabah BMT al 
fatayah, selasa 16 agustus 2022). 

 

D. KESIMPULAN 

Dari beberapa hal yang telah penulis jelaskan dan uraikan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa  Koperasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 

tentang koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai 

dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi Syariah BMT Al Fatayah Kota 

Payakumbuh sejak awal dibangun secara sederhana terus meningkat, 
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walaupun ada beberapa penghambat pada awal pendirian tetapi koperasi ini 

tetap menunjukkan eksistensinya dan berperan sangat baik dilingkungan 

masyarakat Kelurahan Parit Rantang, Payakumbuh Barat. 

Peranan Koperasi Syariah BTM  terhadap pemberdayaan UKM di 

Payakumbuh yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh BTM secara garis besar 

yang terdiri dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan non-UKM. Pelaku 

usaha atau mudarib sebagai pihak yang dapat dibiayai oleh koperasi syariah 

BTM Payakumbuh  adalah investasi dan modal kerja untuk dana usaha yang 

banyak dibiayai secara ekonomis, pembiayaan produktif untuk pengusaha 

kecil, pedagang kaki lima dan usaha mikro yang produktif lainnya, 

pembiayaan investasi atau konsumtif bagi golongan berpenghasilan tetap 

baik dari pegawai, PNS dan pegawai swasta, dan nasabah secara umum yang 

layak dibiayai secara ekonomis. 

Koperasi Syari`ah BTM mempunyai peran dan tujuan sebagai suatu 

lembaga pemberdayaan umat tentunya tidak terlepas dari Visi dan Misi 

Koperasi Syariah BTM itu sendiri. Adapun Visi Koperasi Syari`ah BTM adalah 

menjadi koperasi syariah baitul tamwil terbesar di Payakumbuh, sedangkan 

misi Koperasi Syari`ah BTM yaitu menciptakan peluang usaha bagi 

masyarakat, menciptakan sumber daya yang visioner, prospektif dan 

produktif, serta memberikan solusi bagi masyarakat khusunya bagi 

anggotanya agar terhindar dari praktek riba. Pangsa pasar koperasi syariah 

yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan 

masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian 

pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. 
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ABSTRAK 

 

Dampak Pembiayaan Syariah Bank Syariah Riau Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Riau Riau merupakan salah satu provinsi strategis yang terletak di 

Segitiga Emas (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau) di pulau Sumatera. 

Alhasil, posisi Riau menjadi sorotan pendukung keuangan. Karena Riau 

memiliki banyak latihan finansial. Selain itu, kondisi perbankan Riau sangat 

mudah dan cepat berkembang. Selama lima tahun terakhir, situasi ekonomi 

Riau telah mengalami perkembangan yang signifikan. Riau perlahan 

berkembang menjadi fokus keuangan lain di luar Jawa. Memang, 

pertumbuhan ekonomi Riau secara konsisten melampaui rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lima tahun terakhir. Status otonomi 

Riau memungkinkan untuk mengembangkan semua komponen ekonomi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mendukung 

perumusan kebijakan pemerintah provinsi dan perencanaan pembangunan 

wilayah. Perkembangan faktor pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi 

perkembangan Riau. Pertumbuhan ekonomi dalam bisnis berarti bahwa 
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kegiatan pembangunan yang mengarah pada barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat tumbuh dan meningkatkan kekayaan masyarakat. 

Persoalan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai persoalan 

ekonomi makro dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, 

kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. 

Peningkatan kapasitas selalu disebabkan oleh penambahan faktor produksi, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertumbuhan ekonomi 

mencerminkan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa positif atau 

negatif. Ketika Perekonomian menghadapi masa perkembangan positif, yang 

menyiratkan bahwa tindakan keuangan telah berkembang selama periode itu. 

Di sisi lain, jika ekonomi mengalami masa perkembangan negatif, ini 

menyiratkan bahwa pergerakan keuangan telah berkurang selama periode 

tersebut. Pembangunan keuangan Riau tidak lepas dari tugas Bank 

Pembangunan Wilayah. Menurut SK Nomor. 10 Tahun 2002, Bank 

Pembangunan sebagai salah satu BUMD harus memperkuat perannya dalam 

mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan 

pemerataan pembangunan wilayah. Program pinjaman Bank Syariah Riau 

sangat beragam. Tujuan dari instrumen keuangan ini adalah untuk secara 

otomatis mendukung kegiatan ekonomi dan penduduk Riau dalam rangka 

meningkatkan produksi di Riau. 

 

Kata Kunci: Pendanaan Bank Syariah Riau, Pengembangan Ekonomi, Provinsi 

Riau. 

 

A. PENDAHULUAN 

Riau merupakan salah satu provinsi strategis Segitiga Emas (Sumatera 

Utara, Sumatera Barat, Riau) yang terletak di pulau Sumatera. Alhasil, posisi 

Riau menjadi sorotan pendukung keuangan. Karena Riau memiliki banyak 

latihan keuangan. Selain itu, kondisi perbankan Riau sangat sederhana dan 

berkembang pesat. 

Selama lima tahun terakhir, situasi ekonomi Riau telah mengalami 

beberapa perkembangan sangat besar. Perlahan, Riau terbentuk menjadi 

fokus keuangan lain di luar Jawa. Memang, pertumbuhan ekonomi Riau 

secara konsisten melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 

selama lima tahun terakhir. 

Status otonomi Riau memungkinkan untuk mengembangkan semua 

elemen keuangan untuk membangun kesejahteraan kerabatnya dan 

membantu pemerintah bersama dalam menentukan pendekatan dan 

pengaturan kemajuan lokal. Kemajuan variabel pembangunan moneter dapat 

mempengaruhi kemajuan Riau. 
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Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan jumlah barang dan jasa yang 

diproduksi dalam suatu masyarakat dan perkembangan kegiatan ekonomi 

yang mengarah pada peningkatan kekayaan masyarakat. Persoalan 

Perkembangan moneter harus dilihat sebagai masalah ekonomi makro dalam 

jangka panjang. Dimulai dengan satu periode kemudian ke periode 

berikutnya, kemampuan suatu negara untuk menciptakan tenaga kerja dan 

produk meningkat. Keterbatasan ini disebabkan oleh faktor-faktor ciptaan 

yang tak henti-hentinya berkembang dalam jumlah dan kualitas. 

Perkembangan moneter mencerminkan pergerakan keuangan. 

Perkembangan moneter bisa positif atau negatif. Jika perekonomian 

menunjukkan pertumbuhan positif selama periode waktu tertentu, berarti 

kegiatan ekonomi mengalami peningkatan selama periode tersebut. Jika 

perekonomian menunjukkan pertumbuhan negatif selama periode waktu 

tertentu, berarti kegiatan ekonomi mengalami penurunan selama periode 

tersebut. 

 

B. METODE PENELITIAN 
1. Subjek penelitian 

Kajian tersebut meliputi Bank Riau Syariah (BPD Riau) dan Penjelasan 

Makro ekonomi Riau 2022. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian berasal dari sektor PDRB Riau Tahun 2022 dan terkait 

dengan Visi dan Misi Riau 2020 dan Pendanaan Syariah Bank Riau. 

3. Metode Penelitian 

Teknik yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan 

elucidating dan investigasi induktif (pengukuran inferensial). 

Menjelaskan wawasan sangat penting untuk pengukuran di mana Anda 

belajar bagaimana mengumpulkan data dan menyajikannya dengan cara 

yang mudah dimengerti. Statistik deskriptif mengacu hanya untuk 

menggambarkan atau memberikan informasi tentang data, kondisi, atau 

fenomena. 

 

C. PEMBAHASAN 
1. Pertumbuhan ekonomi 

a. Pengertian pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses peningkatan jangka 

panjang dalam output per kapita. Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan 

ketika mendefinisikan. (1) proses, (2) hasil per kapita, dan (3) jangka panjang. 

Perkembangan moneter adalah interaksi, bukan gambaran ekonomi secara 
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keseluruhan. Perkembangan keuangan adalah siklus dimana barang publik 

bruto asli atau kenaikan gaji publik asli. Dengan cara ini, ekonomi seharusnya 

berkembang atau berkembang jika ada perkembangan hasil yang nyata. Satu 

lagi makna pembangunan keuangan adalah bahwa pembangunan moneter 

terjadi ketika hasil per kapita meningkat. Pembangunan keuangan merupakan 

perluasan dalam menciptakan pedoman yang diperkirakan dengan hasil per 

kapita yang sebenarnya. 

Perkembangan moneter menggambarkan atau mengukur pencapaian 

pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi riil, pertumbuhan ekonomi 

berarti perkembangan keuangan dari produksi umum barang dan jasa di 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi adalah perdebatan makro ekonomi. 

Dalam ekonomi makro, itu adalah analisis masalah seperti: 

1) Bagaimana penawaran dan permintaan memutuskan tingkat tindakan 

ekonomi. 

2) Masalah utama yang dihadapi semua ekonomi sepanjang waktu. 

3) Peran kebijakan dan intervensi pemerintah dalam mengatasi masalah 

ekonomi. 

 

Dalam ekonomi makro, ada berbagai jenis masalah ekonomi yang 

dihadapi oleh negara-negara. Makro ekonomi adalah proyeksi yang 

menggambarkan Perbaikan moneter yang menggambarkan keadaan 

keuangan suatu bangsa dan individu yang tinggal di negara tersebut. Salah 

satu masalah yang dihadapi ekonomi skala penuh negara ini adalah 

pembangunan keuangan. Perkembangan moneter dapat dicirikan sebagai 

kemajuan latihan keuangan yang mengarah pada penciptaan tenaga kerja 

dan produk. pengembangan wilayah lokal Isu pembangunan keuangan dapat 

dilihat sebagai isu makro ekonomi yang berlarut-larut. 

Simon Kuznet mencirikan perkembangan moneter suatu negara sebagai: 

"Kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus 

meningkat kepada rakyatnya, pertumbuhan kapasitasnya berdasarkan 

kemajuan teknologi dan kelembagaan, dan penyesuaian ideologis yang 

diperlukan." Definisikan. 

Dalam analisis rincinya, Kuznet membedakan enam karakteristik proses 

pertumbuhan di hampir semua negara, yang menurutnya merupakan salah 

satu faktor terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. 

1) Dua faktor moneter secara umum: laju pembangunan per kapita dan 

hasil per kapita yang tinggi dan laju ekspansi yang tinggi dalam efisiensi 

di semua elemen penciptaan, khususnya efisiensi kerja. 

2) Dua perubahan utama: tingkat perubahan mendasar moneter yang 

serius dan tingkat perubahan sosial dan filosofis yang serius. 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

Pengaruh Pembiayan Bank Riau Syariah (BPD Riau) | 129 

3) Dua elemen berdampak pada perluasan perkembangan keuangan global: 

kecenderungan negara-negara yang diciptakan untuk tiba di pasar 

(ekspor) dan bahan mentah di seluruh dunia, dan fakta bahwa hanya 

sepertiga penduduk dunia yang menikmati pertumbuhan ekonomi ini. 

Memang, pertumbuhan ekonomi, yang dinyatakan sebagai peningkatan 

output (produk domestik bruto) dan pendapatan riil per kapita, bukan 

satu-satunya tujuan negara berkembang, tetapi kebijakan ekonomi yang 

ditujukan untuk meningkatkan output adalah penting. orang dan 

dukungan dari tujuan lain. 

 

b. Target perkembangan ekonomi 

Salah satu tujuan definitif pembangunan keuangan adalah untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera selama-lamanya sekarang dan yang 

akan datang. Sejalan dengan evolusi paradigma pembangunan ekonomi, 

ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi telah berubah dari singkatan 

pertumbuhan menjadi singkatan kualitas bangkit. 

Bukti empiris menunjukkan bahwa perkembangan moneter yang cepat 

tidak selalu dalam semua kasus menangani masalah bantuan pemerintah 

seperti kemiskinan dan gaya hidup individu umum. Pertumbuhan ekonomi di 

negara berkembang telah meninggalkan serangkaian masalah seperti 

kemiskinan, pengangguran dan perusakan lingkungan, menciptakan situasi 

politik yang tidak seimbang. 

Idealnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri mengarah pada 

manajemen permintaan, yang pada gilirannya mengarah pada perubahan 

yang lebih baik dalam kinerja sektor ekonomi, terutama sektor pertanian, dan 

peningkatan intensitas dan produktivitas pertanian mengarah pada 

peningkatan output di sektor pertanian. 

Selain itu, belum jelas strategi apa yang akan digunakan untuk 

mengantisipasi penurunan kualitas lingkungan akibat eksternalitas dari proses 

produksi dalam mencapai tujuan pembangunan moneter publik. 

Perkembangan moneter yang sedang berlangsung sebenarnya "salah". Sejak 

sebelum tahun 1960-an, bentuk singkat pembangunan keuangan sebagai 

tujuan peningkatan keuangan telah terpecah antara kemajuan pertanian dan 

daerah non-pedesaan, atau modal dan daerah asli, sehingga berdampak pada 

pendekatan publik yang tidak disesuaikan. Pengembangan kawasan 

perdesaan diabaikan karena lebih mengarah pada kawasan ibu kota yang 

dipandang sebagai jenis pendapatan dan kedua kawasan hortikultura 

dipandang sebagai subkawasan. 
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c. Keuntungan pertumbuhan ekonomi 

Keuntungan pertumbuhan ekonomi antara lain: 

1) Tingkat pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur kemajuan 

keuangan karena pergantian peristiwa publik. Bayar per kapita 

digunakan untuk mengukur tingkat kelimpahan suatu populasi. Hal ini 

dengan alasan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita untuk 

jumlah pekerjaan tertentu, semakin tinggi kekayaan dan produktivitas 

penduduk. 

2) Sebagai alasan untuk proyeksi atau evaluasi penerimaan negara untuk 

rencana perbaikan publik atau sektoral dan provinsi. Sebagai alasan 

untuk fokus pada pengaturan panduan yang tidak dikenal oleh Bank 

Dunia atau asosiasi global lainnya. 

3) Persamaan penjualan perusahaan yang didasarkan pada perencanaan 

produk dan pengembangan kinerja terbaik (tenaga kerja dan modal), 

antara lain, sebagai dasar untuk prakiraan bisnis. 

 

d. Teori pertumbuhan ekonomi 

Seperti buku Adam Smith "Inquiry into the Nature and Causes of Rich 

Countries" yang menganalisis penyebab pertumbuhan ekonomi dan faktor-

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di zaman ekonom klasik. 

Mengikuti Adam Smith, ekonom klasik seperti Ricardo, Malthus, dan Stuart 

Mill juga membahas masalah pembangunan ekonomi. 

1) Teori Inovasi Schum Peter 

Teori ini menekankan pada faktor inovasi kewirausahaan sebagai mesin 

pertumbuhan ekonomi kapitalis. Dinamika persaingan mendorong hal ini. 

2) Model pertumbuhan Harrot-Domar 

Teori ini menekankan pada konsep laju pertumbuhan alami. Tidak hanya 

jumlah faktor produksi kerja, tetapi juga peningkatan efisiensi melalui 

pendidikan dan pelatihan. Model tersebut dapat menentukan berapa 

banyak tabungan atau investasi yang diperlukan untuk mempertahankan 

tingkat pertumbuhan ekonomi alami, yaitu tingkat pertumbuhan 

ekonomi alami dikalikan dengan tingkat produksi modal. 

3) Model masukan/ keluaran Leontief. 

Model ini merupakan gambaran yang komprehensif tentang hubungan 

antara arus dan industri. Dengan menggunakan tabel ini, dimungkinkan 

untuk menarik hubungan arus antar industri antar industri, dan 

membuat rencana pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Rasio ini 

diukur dengan koefisien input/output dan diasumsikan konstan dan tidak 

berubah dalam jangka singkat hingga menengah. 
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4) Model pertumbuhan dari model Lewis 

Ini adalah model yang secara khusus menggambarkan kasus negara 

berkembang yang berpenduduk padat (padat). Fokusnya adalah pada 

transfer surplus penduduk dari sektor pertanian ke sektor kapitalis 

industri modern yang dibiayai oleh keuntungan surplus. 

5) Model perkembangan ekonomi Rostov 

Model tersebut menekankan pada tinjauan sejarah setiap tahap 

pertumbuhan ekonomi dan karakteristik serta kondisi masing-masing. 

Tahapan tersebut merupakan tahapan masyarakat tradisional, Prasyarat 

fase inisiasi, fase inisiasi, transisi ke fase kedewasaan, dan akhirnya fase 

konsumsi tinggi. 

 

e. Ciri-ciri Pertumbuhan Ekonomi Islam 

Islam memiliki beberapa kualitas yang menggambarkan 

perkembangannya. 

1) Semua termasuk 

Islam memandang pembangunan sebagai sesuatu yang lain dari pada 

masalah materi, dan daripada orientasi terbatas dari sistem saat ini, ia 

mencari tujuan yang lebih universal - penciptaan keadilan sosial. Islam 

mempromosikan keadilan sosial, seimbang secara material dan spiritual, 

dalam kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Kehidupan 

spiritual dalam Islam berbeda dengan yang diekspresikan dalam bentuk 

kehidupan monastik dan pengabdian selain dari perdagangan dan 

manufaktur. Namun, hidup adalah bentuk iman kepada Allah dan datang 

dengan tanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat. 

Landasan inklusif untuk pertumbuhan ekonomi mensyaratkan bahwa ia 

sepenuhnya memasukkan jaminan untuk kebutuhan manusia. 

2) Seimbang 

Kedudukan yang seimbang dalam pertumbuhan ekonomi memerlukan 

usaha pertumbuhan yang seimbang. Oleh karena itu, Islam mendorong 

kebijakan pertumbuhan perkotaan yang mengabaikan daerah pedesaan, 

industri yang mengabaikan pertanian, memprioritaskan kebutuhan 

tersier dan sekunder di atas kebutuhan dasar dan primer, 

memprioritaskan pengembangan industri daripada industri ringan, Kami 

tidak menerima langkah-langkah yang berfokus pada percepatan 

pengembangan program tertentu. dengan memelihara atau memelihara 

Masyarakat yang mengabaikan sarana dan prasarana. infrastruktur dasar 

lainnya. 
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3) Nyata 

Penyelidikan otentisitas Islam di bidang pengembangan keuangan berarti 

mencapai derajat tertinggi dan ciptaan terbaik mutlak yang 

bagaimanapun dapat dicapai oleh individu menurut perspektif moneter. 

Sifat bijaksana di bidang pengembangan moneter masuk akal bahwa 

Islam melihat masalah keuangan dan sosial yang mungkin muncul dalam 

budaya Islam dengan pengaturan praktis.  

4) Keadilan 

Islam telah memastikan kesetaraan di antara individu untuk memperluas 

gaji dan sirkulasi di antara Muslim dan non-Muslim. Dalam Islam, 

pembangunan keuangan menjamin bantuan pemerintah dari seluruh 

penduduk negara. 

5) Orang yang bertanggung jawab 

Dasar pertanggungjawaban sebagai salah satu landasan terpenting 

dirumuskan secara jelas dalam hukum Islam. Mengikuti Syariah ini, kita 

dapat menyimpulkan bahwa ada dua aspek keberadaan tanggung jawab. 

a) Tanggung jawab antara beberapa anggota masyarakat dan kelompok 

lain. 

b) Tanggung jawab negara kepada masyarakat. 

 

2. Bank Pembangunan Daerah 

a. Pengertian Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah dalam menghimpun cadangan pada 

dasarnya mengakui simpanan sebagai dana investasi atau kredit menerbitkan 

surat-surat berharga jangka menengah dan panjang dan menerbitkan 

pinjaman jangka menengah dan panjang terutama di daerah-daerah promosi 

untuk dijadikan bank pinjaman. 

 

b. Tugas Bank Pembangunan Daerah 

Bank Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Perlunya mobilisasi modal daerah dan potensi untuk mendukung 

kemajuan provinsi dalam rangka mempercepat pelaksanaan upaya 

perbaikan yang berkeadilan di seluruh Indonesia. 

2) Pelaksanaan proyek-proyek perbaikan lokal harus dilakukan agar 

penggunaan modal berasal dari konsekuensi proyek-proyek kemajuan 

tersebut. 

3) Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memperluas kelayakan organisasi 

lingkungan, termasuk kemungkinan meletakkan bank di daerah di mana 

tidak ada bank bisnis yang bekerja. Mencari pendukung. Tugas provinsi 

dalam rencana perbaikan masyarakat umum. 
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c. Tujuan Bank Peningkatan Wilayah 

Sejauh tujuan, kehadiran Bank Riau memiliki tiga impian: 

1) Kami berencana untuk menjadi bank utama di lokal. 

2) Membantu mempercepat perbaikan dan memajukan perkembangan 

moneter. 

3) Otorisasi Keuangan Daerah 

a) Sebagai bank yang sehat, elitis dan libertarian. 

b) Sebagai pendorong utama pembangunan moneter teritorial. 

c) sebagai kepala pemerintahan negara.  

d) Sebagai sumber pendapatan terdekat. 

e) Sebagai Penasihat, Desainer dan Fasilitator Perusahaan Swasta  

 

3. Pengaruh Pinjaman Bank terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Singkatan pertama untuk melihat hubungan antara perbankan syariah 

dan ekonomi makro dapat dilakukan dengan melihat guncangan permintaan 

agregat dan pinjaman bank. Dari perspektif makroekonomi, model IS-LM 

biasanya digunakan untuk melihat variabel-variabel berbeda yang 

menyebabkan perubahan total bunga dan, pada akhirnya, perkembangan 

keuangan jangka pendek. Tikungan IS menggambarkan hubungan antara 

biaya pinjaman dan situasi ekonomi untuk tenaga kerja dan produk, 

sedangkan tikungan LM menggambarkan hubungan antara biaya pinjaman 

dan situasi ekonomi moneter. 

Menurut perspektif bank, itu terlihat jelas dalam uang muka bank. 

Dengan kemajuan kegiatan perbankan dalam perekonomian, volume 

pinjaman bank pasti akan terus meningkat. Perkembangan kredit secara 

positif akan mendukung total bunga, baik melalui perluasan utilisasi maupun 

spekulasi. 

Schumpeter memperhatikan sektor bisnis moneter sejak lama. Dia 

mengatakan sektor bisnis moneter memainkan peran penting dalam 

pengembangan keuangan, mengarahkan aset secara produktif dari penabung 

ke peminjam dan memberikan kantor dan kemajuan nyata untuk menangani 

perbaikan. Ramalan Schumpeter didukung oleh ujian masa lalu seperti Lord 

dan Levine (1993). Ruler dan Levine (1993) menemukan bukti bahwa 

perbaikan moneter merupakan indikator perputaran keuangan dan efisiensi 

di masa depan. Efektivitas kebijakan ekonomi juga berhubungan positif 

dengan sistem keuangan. 

King dan Levin (1993) semakin memperkuat hubungan antara bank dan 

ekonomi makro dengan menganggap bahwa pengaruh bank belum bersifat 

sementara terhadap perkembangan keuangan. Perbaikan kerangka keuangan 
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memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pembangunan, spekulasi dan 

produktivitas modal. 

Cakupan item bank syariah sangat berbeda dan tidak sub-par 

dibandingkan dengan item bank biasa. Barang-barang ini secara langsung 

atau tidak langsung membantu mengatasi masalah keuangan. Pekerjaan item 

keuangan Islam dalam mengalahkan masalah kemajuan moneter harus dilihat 

dari beberapa sudut pandang. 

a. Kebutuhan dapat dikendalikan 

b. Anda memiliki kendali atas tingkat pengangguran 

c. Anda memiliki kendali atas tingkat ketidaktahuan dan pelatihan 

d. Tingkat ekspansi dapat dikontrol. subjek penelitian 

 

4. Riau 

a. Wilayah topografi 

Riau memiliki luas wilayah 111.228,65 km persegi (wilayah setelah 

pengembangan Kepulauan Riau) dan terdiri dari pulau-pulau dan lautan. 

Keberadaannya membentang dari kemiringan Lereng Balisan ke arah 

Samudra Cina Selatan dan terletak di suatu tempat di kisaran 1°15'LS dan 

4°45'LU, atau di suatu tempat di kisaran 100°03'BT dan 109° 19'E dan 6°50'E 

Greenwich. Aku disini. - 1°45' Bujur Barat Jakarta. 

Riau memiliki panas dan kelembaban dengan curah hujan khas 2000-

3000 mm setiap tahun, dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim 

berangin. Curah hujan tahunan yang khas adalah sekitar 160 hari. 

Berdasarkan catatan dari stasiun meteorologi Simpang Tiga, suhu tipikal 

kota Pekanbaru berkisar antara 23,4 hingga 33,4 °C dengan suhu ideal 27,6 °C. 

39 episode kabut asap tercatat, dengan normal enam di bulan Agustus, bulan 

paling aktif. 

Riau adalah salah satu daerah di Sumatera dan ibu kotanya adalah 

Pekanbaru. Wilayah mereka meliputi bagian timur tengah Sumatera, yang 

dikenal sebagai wilayah Riau Tengah, dan kepulauan Riau, yang meliputi 

wilayah 3.214 pulau kecil dan sedang. Riau memiliki luas wilayah 329.867,60 

km2. Wilayahnya dibatasi oleh Perairan Malaka-Singapura, Samudera Cina 

Selatan di timur, perairan Jambi dan Belhara di selatan, serta Sumatera Barat 

dan Sumatera Utara di barat. 

Kabupaten Riau terletak di jalur laut dunia dari Laut Cina Selatan dan 

Perairan Malaka, yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Eropa. 

Selanjutnya, ini adalah area yang menguntungkan secara moneter. 

 

 

 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

Pengaruh Pembiayan Bank Riau Syariah (BPD Riau) | 135 

Tabel 11.1 

Kabupaten dan Kota Provinsi Riau 

 

No Kabupaten/ Kota Ibu Kota 

1. Kabupaten Bengkalis Bengkalis 

2. Kabupaten indragiri hilir Tembilahan  

3. Kabupaten indragiri hulu Rengat 

4. Kabupaten Kampar Bangkinang 

5. Kabupaten kuantan singingi Taluk 

kuantan 

6. Kabupaten pelalawan Pangkalan 

kerinci 

7. Kabupaten rokan hilir Ujung 

tanjung 

8. Kabupaten rokan hulu Pasir 

pengaraian 

9. Kabupaten siak Siak sri 

indrpura 

10. Kabupaten kepulauan meranti Selat 

panjang 

11. Kota dumai Dumai  

12. Kota pekanbaru Pekanbaru 

 

b. Kemajuan pembangunan keuangan Riau 

1) Divisi Makanan 

Desain keuangan Riau kewalahan oleh bidang terkait minyak dan gas 

seperti pertambangan dan industri. Bagaimanapun, jika bagian minyak 

dan gas dibuang dari anggaran Riau, daerah pedesaan akan menjadi 

salah satu mesin perekonomian Riau, membuat komitmen besar 

terhadap perekonomian Riau dan ekspansi devisa ke non-migas. 

kawasan gas dan hortikultura. kawasan industri gas.Riau bukanlah 

daerah penghasil serealia/beras, tetapi dapat mengandalkan produksi 

padi/beras subsisten di beberapa daerah. Bahkan Pemprov Riau 

mencanangkan Program Operasi Pangan Makmur (OPRM) Riau pada 

tahun 2013 sebagai pengembangan dari Program Ketahanan Pangan 

Masyarakat untuk mewujudkan kemandirian beras di Riau. Salah satu 

tujuan program OPRM adalah mengurangi ketergantungan Riau 

terhadap pasokan beras dari luar negeri. 
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2) Sektor Perkebunan 

Perkebunan memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian, 

baik di tingkat nasional maupun daerah. Perkembangan kegiatan 

perkebunan di Riau menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini tercermin 

dari peningkatan luas perkebunan dan peningkatan rata-rata produksi 

tahunan, dengan bahan baku utama kelapa sawit, kelapa, karet, kakao 

dan tanaman lainnya. 

3) Kehutanan 

Pembangunan hutan pada dasarnya adalah untuk menggunakan dan 

bekerja pada kemampuan aset normal hutan dan aset reguler organik 

lainnya dan sistem biologis mereka sebagai keamanan dan dukungan 

selamanya, pelestarian keanekaragaman hayati, dan aset kemajuan, 

termasuk semua upaya. panjang, kemampuan bertahan dan kemampuan 

bergaya. 

4) daerah hewan 

Pengembangan sub-kawasan hewan tidak semata-mata untuk 

membangun populasi dan penciptaan hewan untuk lebih 

mengembangkan pangan lokal, tetapi juga untuk meningkatkan gaji 

peternak. Peternakan hewan peliharaan di Riau, yang pada umumnya 

sedikit dan pertukaran petani kecil secara berkala (sapi, banteng, 

kambing, unggas), mungkin dapat diciptakan. Namun, ada juga rumah-

rumah besar, terutama untuk pemilik modal besar. 

5) Area pertambangan 

Perkembangan industri pertambangan umum Riau terbilang cepat, 

antara lain pasir laut, batuan, bauksit, timah, emas, batu bara, gambut, 

pasir kuarsa, dan andesit. Jenis Izin Usaha Pertambangan (KP) 

diperbolehkan untuk badan usaha milik swasta yang diklaim negara. 

Kemudian lagi, organisasi asing yang tertarik bisa mendapatkan satu 

jenis lagi hibah sebagai kontrak karya (KK) yang diberikan oleh otoritas 

publik dengan persetujuan DPR. Sebagian dari penawaran dalam 

perjanjian ini harus diklaim oleh badan usaha milik negara. Usaha pintu 

terbuka yang menakjubkan di area pertambangan Riau benar-benar 

terbuka untuk pendukung keuangan terdekat dan asing. 

6) Dinas Pariwisata 

Pengembangan pariwisata adalah kegiatan dan upaya terkoordinasi 

untuk menarik wisatawan dan menyediakan semua prasarana dan 

fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi permintaan mereka. Tumbuh 

dan berkembangnya pariwisata di Riau saat ini menunjukkan bahwa 

pariwisata telah menjadi industri yang penting tidak hanya di Riau tetapi 

juga di Indonesia. 
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Perkembangan pariwisata di Riau menunjukkan hasil yang menjanjikan. 

Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan domestik 

dan mancanegara yang berkunjung ke Riau setiap tahunnya. 

 

5. Bank Riau Syariah ( BPD Riau) 

a. Sejarah Bank Riau Syariah 

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan pembentukan kelompok 

pembenahan unit khusus Bank Riau Syariah pada set Pimpinan PT. Bank Riau 

No. 39/KEPDIR/2003. Seiring dengan perkembangan kelompok, Unit Khusus 

Syariah ( ) sebagai fasilitator yayasan Bank Syariah Riau telah melakukan 

beberapa langkah sebagai tim dengan Konselor Bank Syariah untuk bekerja 

dengan yayasan Bank Syariah Riau. Bantuan yang diberikan oleh ahli ini 

mencakup pendaftaran kemampuan luar dan dalam, survei statistik, 

persiapan, peragaan ulang, dan penyusunan pedoman dan metode fungsional. 

Permohonan pengesahan pada tingkat dasar untuk pendirian Bank Riau 

Syariah telah diajukan kepada Bank Indonesia pada tanggal 29 Januari 2004 

dan pengesahan pada tingkat dasar diperoleh dari Bank Indonesia melalui 

Surat BI No. 6/7/DPbS/tanggal 27 Februari 2004. Sebenarnya. Pbr punya KBI 

Pekanbaru. Mendahului pengesahan pedoman ini, Bank Riau Syariah telah 

membuat berbagai rencana untuk memfasilitasi sistem penataan Bank Riau 

Syariah, misalnya, mendesain ulang tempat kerja dan struktur cabang Syariah, 

penataan aplikasi IT Syariah, dan sebagainya. Indonesia pada 21 Mei 2004. 

Izin beroperasi diperoleh pada Juni 2004, yang memungkinkan Bank Riau 

Syariah untuk memulai tugas. Pembukaan Bank Riau Syariah yang Mulus dan 

Hebat digantung pada 1-22 Juli 2004 dan dihadiri oleh Agen Pimpinan DPRD 

Bank Indonesia Maulana Ibrahim, Pimpinan DPRD Riau HM Rusli Zainal dan 

Pengurus DPRD Riau Biasa. Kegiatan Direktur MM Bank Riau Syariah ini 

merupakan suatu prestasi, Bank Riau Syariah merupakan bank syariah 

teritorial utama di luar Jawa. 

Beberapa sudut pandang di balik berdirinya Bank Riau Syariah. Untuk 

mulai dengan, sudut administrasi terkait dengan institusi Peraturan No. 2. 10 

Oktober 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan yang mengizinkan bank umum konvensional melakukan 

kegiatan perbankan syariah dan Peraturan Nomor 21 Tahun 2021 yang 

merupakan pedoman terbaru tentang perbankan syariah. Kedua, perspektif 

promosi adalah bahwa bank syariah di Riau dan Riau memiliki potensi pasar 

yang sangat besar mengingat sebagian besar penduduk di Riau dan Riau 

adalah Muslim (Eksplorasi Singkat, 2004). Ketiga, sebagai bagian dari syariah, 

masih banyak umat Islam yang ragu-ragu untuk menukar atau menggunakan 

administrasi syariah. 

penerbitwidina@gmail.com

penerbitwidina@gmail.com



 

138 | Meraba Perekonomian Nagari 

Kelanjutan usaha PT BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Syawal Sutan No. 1 tanggal 2 Agustus 

1961 dan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4- 45 

Tanggal 12/08/1961. 

Juga atas perintah Ketua DPRD KDH. TK I Riau No. 51/IV/1966 Pada 

tanggal 1 April 1966 diumumkan bahwa pergerakan setiap jenis PT. Vaper. 

Seluruh sumber daya dan kewajiban PT. BAPERI melakukan konvergensi 

dengan Bank Kemajuan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 

1962 tentang Bank Perbaikan Wilayah. Pada tanggal 1 April 1966, Bank 

Peningkatan Provinsi Riau resmi bekerja sebagai bank milik Pemerintah 

Daerah Riau. 

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau tak henti-hentinya diarahkan 

oleh Perda Nomor 14 Tahun 1992. Perda tersebut berpedoman pada Pasal 7 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tahun 1992. 

Kemudian, sesuai Tujuan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Pedoman Wilayah no. 

10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan Anggaran Dasar Organisasi 

Tanggung Jawab Terbatas No. 36 yang telah disahkan oleh Pendeta Regulasi 

dan Kebebasan Umum, Deklarasi no. C-09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 

2003 dan pengesahan Kepala Perwakilan Senior Bank Indonesia No. 

5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, Perubahan Penyempurnaan Bank 

untuk berubah menjadi substansi yang sah dari PT. 

Kemudian, pada saat itu, sesuai Tujuan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan 

Surat Keputusan Pemerintah Daerah No. 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 

2002 dan Anggaran Dasar Organisasi Tanggung Jawab Terbatas No. 36 yang 

disahkan oleh Pendeta Peraturan dan Kebebasan Bersama, pada tahun 2003 

keadaan dengan Substansi Usaha dengan Surat Pernyataan No. C-

09851.HT.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003 dan Delegasi Senior Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Bank Indonesia No. 36.5/30/ KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 

2003 menjadi. Yayasan Bank Kemajuan Daerah Riau PT. Belum lama ini, PT. 

Bank Kemajuan Daerah Riau terus berkembang dengan 18 tempat kerja 

cabang dan 11 kantor cabang pembantu, 6 tempat kerja uang dan 3 tempat 

kerja angsuran yang tersebar di wilayah/komunitas perkotaan di Riau. 

 

b. Produk Bank Riau Syariah 

1) Komoditas pembiayaan 

a) iB. penghematan 

b) Tabungan iB Sinar Siswa 

c) Tabungan iB Dhuha (Haji dan Umroh) 

d) Saldo akun saat ini iB 

e) setoran iB 
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2) Produk pinjaman 

a) Pendanaan iB Serbaguna 

b) Pembiayaan Kendaraan iB 

c) Hipotek iB 

d) Pendanaan iB Komersial 

e) Pinjaman iB untuk Usaha Mikro dan Kecil 

f) Bauer Emas Ib 

3) Layanan perbankan 

a) Garansi Bank 

b) pertanyaan bank 

c) transfer, transfer 

 

c. Pinjaman Bank Syariah Riau 

1) Pembiayaan iB Serbaguna 

Kredit Aneka Guna iB adalah uang muka yang diberikan kepada buruh 

dan pensiunan, tenaga ahli dan pengusaha dengan upah yang layak 

untuk membeli tanah untuk penginapan, pembangunan/ perombakan/ 

desain ulang, perabot dan perlengkapan sesuai dengan standar syariah, 

dalam batas pembelian penunjang, dan persyaratan yang berbeda. Aset 

Aneka Guna iB juga dapat diberikan untuk membantu latihan bisnis dan 

mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah yang tidak langsung 

terkait dengan misi utama klien. Kebutuhan: 

a) Kemungkinan tidak terdaftar sebagai klien masalah 

b) Memiliki rekening bank di bank syariah 

c) Mengisi struktur aplikasi yang diberikan oleh bank dan disahkan oleh 

pasangan/ suami 

d) Menyerahkan catatan yang harus diatur dalam amplop aplikasi. 

2) iB pendanaan kendaraan 

Pembiayaan Kendaraan Mesin Murabahah adalah kredit yang diberikan 

kepada buruh upahan super awet, pensiunan, ahli dan visioner bisnis 

mengenai klaim kendaraan roda dua atau empat. 

a) Kemungkinan tidak terdaftar sebagai klien masalah 

b) Membuka rekening investasi di Bank Riau Syari'ah. 

c) Mengisi struktur aplikasi yang diberikan oleh bank dan disahkan oleh 

pasangan/ istri. 

d) Menyampaikan laporan yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi 

penyelenggara. 

3) iB kontrak 

iB Home Funding mengizinkan pekerja keamanan, ahli, dan pebisnis 

untuk mengklaim tanah dan bangunan seperti loteng/ kondominium, 
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ruko, los, ruang kerja, kondominium, perkebunan, persil yang dapat 

dikerjakan dengan standar Murabahah yang siap membantu. 

a) Toko lampu 

b) Interaksi lebih cepat dan lebih murah 

c) biaya rendah 

d) Biaya pinjaman tetap 

e) Rentang Adaptasi Hal-hal penting untuk mendapatkan kredit bagi 

pemegang properti adalah: 

 Pada saat mengajukan dana, usia minimum menurut hukum 

Indonesia adalah 21 tahun atau sudah menikah, dan usia 

maksimum di atas 50 tahun. Pada akhir jangka waktu pinjaman, 

pelanggan tidak boleh berusia di atas 60 tahun. 

 Pegawai swasta yang telah bekerja lebih dari 2 tahun 

 Pengusaha dan profesional yang telah berkecimpung dalam bisnis 

minimal 2 tahun 

 Dapatkan persetujuan dari suami/ istri non-klien 

 Buka rekening tabungan di Bank Riau Syar`ah 

 pemohon adalah penduduk Riau dan wilayah Kepulauan Riau; 

 Harus memiliki penghasilan tetap dari instansi/ perusahaan 

tempat pemohon bekerja. 

 Mengisi formulir aplikasi yang disediakan oleh bank dan disetujui 

oleh istri/ suami 

 Menyerahkan dokumen yang perlu ditempatkan di folder aplikasi. 

4) iB Karya Prima Funding. 

Pekerjaan pinjaman Prima iB membantu mitra mendapatkan tambahan 

modal kerja sehubungan dengan pelaksanaan proyek karena adanya 

kontrak kerja dari suatu organisasi administrasi atau kantor lain. 

a) Hal-hal yang didukung antara lain: 

 Pengembangan struktur/ struktur 

 Pembangunan ekstensi/ jalan raya 

 perolehan tenaga kerja dan produk; 

 Kantor publik dan pekerjaan pembangunan lainnya 

b) Perjanjian 

 Lengkapi Aplikasi Prima Work Financing 

 Menyajikan duplikat dokumentasi substansial sehubungan 

dengan keabsahan permintaan subsidi dan dukungan terkait. 

c) Ketentuan tujuan 

 Nasabah yang memegang arsip Bank Riau Syariah saat ini dan 

dikecualikan dari boikot Bank Indonesia; 
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 Menyajikan SPK pertama 

 Menyelesaikan akomodasi yang didukung oleh pengiklan usaha 

untuk alokasi setiap angsuran jangka waktu tugas untuk 

penyebaran setiap usaha memastikan angsuran ke rekening 

kredit bank pemegang utang (standing exchange). 

 Menyerahkan verifikasi tanggung jawab keamanan 

 tidak terdaftar sebagai bos kredit bermasalah; 

5) Miniatur iB dan Uang Muka Usaha Independen 

Diusulkan untuk membantu pengusaha, dua orang dan arisan, dalam 

memperluas modal kerja dan minat ekstra di Murabahah. 

a) Alasan Untuk membantu pengusaha dalam mendapatkan cadangan 

pekerjaan dan spekulasi, baik secara eksklusif maupun dalam 

pertemuan. 

b) Organisasi yang Mengakuisisi Semua organisasi pemberi pinjaman 

adalah bidang keuangan yang berguna, kecuali yang dilarang oleh 

pedoman Bank Indonesia. 

c) Perjanjian 

 Secara individu 

 Copy KTP calon dan isteri/ suaminya 

 Duplikat kartu keluarga 

 Ukuran visa kandidat 3 x 4 

 Fotokopi jaminan (pada sampul luar biasa) 

 Apakah Anda memiliki izin untuk beroperasi dari kota? 

 Kelompok 

Eksekutif, sekretaris dan petugas keuangan harus 

menandatangani aplikasi dan menghubungkan yang 

menyertainya: 

 Permohonan Harta Penyertaan disahkan oleh calon dan 

didukung oleh pasangan/ suami 

 Fotokopi KTP setiap bagian dan pasangan/I stri 

 Fotokopi Kartu Keluarga 

 Pas foto ukuran 3 x 4 apa saja 

 Duplikat jaminan setiap bagian 

 Surat jaminan bersama dan beberapa jaminan disahkan oleh 

kandidat dan pasangannya 

 Surat usulan dari kelurahan/ kelurahan setempat 

 Otentikasi kota atau bisnis untuk setiap kandidat. 
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6) Bauer Emas iB 

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah kantor kredit yang diberikan oleh 

Bank Riau Syariah yang memberikan sertifikasi kepada klien sebagai 

perhiasan emas atau emas batangan di atas tanah gadai. 

a) Keuntungan dan kegunaan 

 Pembayaran uang cepat Syariah 

 Interaksi cepat, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan uang 

tunai 

 prasyarat langsung dan sederhana 

 Prasyarat yang lugas dan sederhana. biaya yang cukup minim 

 Dilakukan sesuai dengan Syariah sehingga mendatangkan hasil 

yang barokah 

 Barang Anda aman dan tenang. 

 Jangka waktu pinjaman sampai dengan 6 bulan dan dapat 

diperpanjang. 

b) Persyaratan pribadi/ perusahaan 

 Membawa asli dan fotokopi KTP/ SIM/ paspor 

 Bawa asli dan fotokopi KK 

 Membawa gadai (emas) 

 Memiliki catatan di Bank Riau Syari'ahe) Membayar biaya sewa 

tempat dan kewajiban materai 

 

Hasil Penelitian 

Item Pinjaman Syariah Bank Riau mempengaruhi perkembangan 

keuangan di Riau 

1. Subsidi iB Multiguna 

Kredit Aneka Guna iB adalah uang muka yang diberikan kepada buruh 

dan pensiunan, konsultan dan pengusaha dengan upah yang layak untuk 

membeli tanah untuk penginapan, pembangunan/ perombakan/ desain ulang, 

perabot dan perangkat keras sesuai dengan standar syariah, dalam batas 

pembelian dana, dan persyaratan yang berbeda. Aset Aneka Guna iB juga 

dapat diberikan untuk membantu latihan bisnis dan mengembangkan lebih 

lanjut bantuan pemerintah yang tidak langsung terkait dengan misi dasar 

klien. 

 

2. iB. Pendukung Kendaraan 

Penunjang Kendaraan Mesin Murabahah adalah kredit yang diberikan 

kepada pekerja upahan super awet, pensiunan, ahli dan visioner bisnis 

mengenai klaim kendaraan roda dua atau empat. 
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3. iB. Kontrak 

Pendukung Pembelian Rumah iB akan memiliki tanah dan bangunan 

termasuk tanah yang dapat digarap oleh buruh kontrak, spesialis dan pebisnis 

dengan standar loft/ kondominium, ruko, los, office block, kondominium, 

manor dan murabaja siap membantu. 

a. Toko Kecil 

b. interaksi yang lebih cepat dan lebih murah 

c. biaya besar 

d. jumlah tetap 

e. panjang yang dapat disesuaikan; 

 

4. Pembiayaan iB Karya Prima 

iB Karya Prima Funding membantu rekan-rekan mendapatkan arus kas 

kerja ekstra untuk menyelesaikan tugas-tugas berdasarkan kontrak kerja dari 

organisasi pemerintah dan yayasan lain. Hal-hal yang didukung antara lain: 

a. Pengembangan struktur/ struktur 

b. Pembangunan ekstensi/ jalan raya 

c. perolehan tenaga kerja dan produk; 

d. Kantor publik dan pekerjaan pembangunan lainnya 

 

5. Uang Muka iB untuk Miniatur dan UKM 

Diusulkan untuk membantu pengusaha, dua orang dan arisan, dalam 

memperluas modal kerja dan minat ekstra di Murabahah. 

a. Alasan Untuk membantu pengusaha dalam mendapatkan cadangan 

pekerjaan dan spekulasi, baik secara terpisah maupun dalam pertemuan. 

b. Organisasi Pendukung Organisasi keuangan adalah bidang keuangan 

yang berguna, selain yang dilarang oleh pedoman Bank Indonesia. 

 

6. Gadai Emas iB 

Gadai Emas iB (Rahn Emas) adalah kantor kredit yang diberikan oleh 

Bank Riau Syariah yang memberikan sertifikasi kepada klien sebagai 

perhiasan emas atau emas batangan di atas tanah gadai. Keuntungan dan 

kegunaan: 

a. Pembayaran uang cepat Syariah 

b. Interaksi cepat, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan uang tunai 

c. kebutuhan langsung dan sederhana 

d. kebutuhan langsung dan sederhana 

e. Biaya yang relatif rendah 

f. Dilakukan sesuai dengan Syariah sehingga mendatangkan hasil yang 

barokah 
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g. Barang Anda aman dan tenang. 

h. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 6 bulan dan dapat diperpanjang. 

 

D. KESIMPULAN 
1. Produk pembiayaan Bank Riau Syariah yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Riau adalah Uang iB Aneka Guna, Uang iB 

Kendaraan, Uang iB Rumah, Uang iB Karya Prima, iB Miniatur dan Uang 

Perusahaan Mandiri dan iB Gadai Emas. 

2. Apa saja dukungan fundamental yang digunakan untuk pembangunan 

moneter di Riau? Pertama dilihat dari besarnya uang muka yang 

diberikan oleh Bank Riau Syariah, kredit murabahah ini yang paling 

terkenal, yaitu 82% (2021) dan 84,7% (2022). Kedua, menerima subsidi 

normal untuk setiap rekor, ini adalah pembiayaan Mudharabah terbesar 

1,26% (2021) dan 0,85% (2022) untuk setiap rekor. 

3. Pengaruh dukungan Bank Riau Syariah (BPD Riau) terhadap 

perkembangan keuangan di Riau harus terlihat dalam empat penjelasan. 

Pertama-tama, koefisien kekambuhan menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 

Bank Riau Syariah Bangun PDRil Riau Rp1.62.401 (miliar unit) setiap 

tahun. Kedua, aset yang diberikan pembiayaan Bank Riau Syariah benar-

benar berfungsi. Angka ini harus terlihat dari koefisien assurance. Ini 

masuk akal tentang pengaruh kuat 100 persen kredit Bank Riau Syariah 

terhadap perkembangan keuangan Riau pada tahun 2022. Ketiga, hasil 

komputasi menunjukkan angka koneksi 1.000. Ini benar-benar 

bermaksud bahwa jika hubungan antara dua faktor adalah kekuatan 

untuk sangat, hubungan positif menunjukkan bahwa hubungan itu 

searah. Artinya, semakin sering Bank Riau Syariah menyalurkan kredit ke 

daerah asli, semakin menonjol pula PDril secara umum. Keempat, aset 

Bank Riau Syariah dapat menopang perkembangan moneter sebesar 0,2% 

dari pendapatan absolut Riau pada tahun 2022. 
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ABSTRAK 

 
Zakat sangat penting untuk kelimpahan harus di keluarkan umat islam 

dari harta dimiliki telah diberikan Allah SWT kepada umatnya, yang telah 

memenuhi nisab dan menarik bagi orang-orang yang memenuhi syarat untuk 

mendapatkannya. Menunaikan zakat berarti memperpanjang jalannya harta 

yang berbentuk uang karena ketika kelimpahan yang didapat dibelanjakan, 

penyebaran akan tumbuh dan lebih banyak perkumpulan akan mendapat 

manfaat. Zakat dapat mengurangi ke-cemburuan sosial, kebencian, dan 

penghinaan yang ada di dada orang miskin. Dengan asumsi Anda melihat 

individu dengan kelas keuangan tinggi menyia-nyiakan kelimpahan mereka 

untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, masyarakat bawah dapat 

mempertahankan penghinaan dan antagonisme. Dengan asumsi kelimpahan 

yang melimpah tersebut digunakan untuk membunuh kemelaratan, pasti 

akan ada persahabatan dan suka antara orang berlebih harta dengan orang 

kekurangan harta. Zakat Pengurus adalah gerakan mengatur, menyusun, 

melaksanakan, dan menata usahakan pemilahan, pendistribusian, dan 

penggunaan zakat. Oleh sebab itu, untuk mengefektifkan penggunaan zakat, 

pengurus zakat sangat penting oleh yayasan ‘amil zakat yang ahli dan dapat 
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mengawasi zakat dengan cara yang telah ditentukan. Meski demikian, banyak 

orang yang bersuara angkuh itu tidak memiliki gambaran yang kabur tentang 

bagaimana mengawasi zakat, misalnya siapa yang seharusnya zakat diberikan 

dan siapa-siapa yang wajib menerima zakat. Kajian ini mencoba memberikan 

klarifikasi kepada masyarakat secara umum tentang mustahik atau orang 

yang wajib menerima zakat. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan, Zakat, Mustahik. 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebagai salah satu bangsa yang mayoritas penduduknya memeluk agama 

Islam, zakat merupakan salah satu andalan Islam yang harus ditumbuhkan 

oleh seluruh umat Islam. Zakat adalah istilah untuk sesuatu yang diberikan 

oleh seseorang kepada satu pihak lagi yang memenuhi syarat untuk itu. Cinta 

ini disebut zakat karena memberikan sebuah harapan akan pemberian, 

penyucian jiwa, dan penciptaannya dengan kebaikan. (Baidowi, 2018) 

Zakat adalah salah satu andalan Islam, maka orang-orang yang dengan 

sengaja mengingkari atau mengingkari tingkat zakat dipandang sebagai kafir, 

dan orang-orang yang lebih memilih untuk tidak membayarnya dengan baik 

mungkin akan diperangi dan zakatnya yang melimpah akan diambil secara 

efektif. Ini terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar dalam penggambaran 

yang menyertainya: (Prof. DR. H. Nasrun Haroen, 2008) 

Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dan 

sebagian orang arab menjadi kafir, lalu Umar berkata, "Mengapa Anda mau 

memerangi orang? Pada hal Rasulullah telah bersabda, "Aku diperintah untuk 

memerangi manusia kecuali mereka mengucapkan "tiada tuhan selain Allah". 

Maka siapa pun yang mengucapkannya, berarti darah, jiwa, dan hartanya 

dijaga kecuali menurut haknya, dan penghitungannya adalah atas Allah." Lalu 

Abu Bakar menjawab, "Demi Allah aku akan memerangi orang yang 

membedakan antara Shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. 

Demi Allah jika mereka enggan membayar inaq yang telah mereka 

bayarkan kepada Rasulullah, maka aku akan memeranginya karena 

keengganan tersebut." Lalu Umar berkata, "Demi Allah hal itu berarti Allah 

telah melapangkan hati Abu Bakar, lalu aku tahu, bahwa itulah yang benar." 

Membayar zakat merupakan indikasi bahwa kita umat Islam 

berkomitmen kepada pembuatnya. Besar' atas zakat fitrah, zakat maal 

(kelimpahan), dan zakat ahli. Takwa merupakan gambaran keyakinan umat 

Islam pada penciptanya, khususnya Allah sebagai Penguasa alam semesta 

untuk melegitimasinya. Orang yang dipandang paling mulia menurut Allah 
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adalah yang paling takwa. Kepentingan pengabdian sebagai jenis pengabdian 

dikenang dalam QS. Al-A'raf 156).(Athoillah, 2019) 

 

فِى اْْلٰ ِخَرةِ اِنَّا ُهْدنَۤا اِلَْيكَ  ْنيَا َحَسنَةً وَّ  ۗ   قَا َل َعذَا بِْيۤ اُِصْيُب بِٖه َمْن اََشآءُ  ۗ   َوا ْكتُْب لَـنَا فِْي ٰهِذِه الدُّ

ٰكوةَ َوا لَِّذْيَن ُهْم بِٰا ٰيتِنَا يُْؤِمنُْونَ فََساَ ْكتُ  ۗ   َوَرْحَمتِْي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيء   بَُها ِللَِّذْيَن يَتَّقُْوَن َويُْؤتُْوَن الزَّ   

"Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. 

Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, 

"Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan 

rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka, akan Aku tetapkan rahmat-Ku 

bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-

orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." 

 

Allah SWT. Memberikan peringatan bagi individu yang lebih suka tidak 

melakukan komitmen zakat, seperti yang telah ditulis dalam Al-Qur'an surah 

At-Taubah bagian 34-35: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-

benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang - 

halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang - orang yang menyimpan emas 

dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah 

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). 

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar 

dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) 

kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu 
sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’ 
(35)”. (Qardawi, 1996) 

Dari bait di atas, masuk akal bagaimana penghargaan yang diberikan 

Allah kepada individu yang lebih suka tidak menjalankan zakat. Dalam pasal 

34, dinyatakan bahwa mereka akan diberi ganti rugi dengan siksaan yang 

sangat menyiksa. Kemudian, pada pasal 35 terlihat gambaran siksaan yang 

menyiksa, di antaranya emas dan perak yang tidak diberi zakat akan 

dimuntahkan dari bagian pelengkapnya, dari pelipis, perut, dan bagian tubuh 

lainnya. (Athoillah, 2019) 

Kewajiban zakat ini sungguh sangat besar gejalanya di masyarakat 

terutama di masyarakat teluk lancang. Pengelolaan zakat masyarakat teluk 

lancang tidak sepenuhnya menggunakan baznas maupun baitul maal, ada 

beberapa masyarakat yang memberikan secara langsung kepada mustahik 

atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian, pada saat itu, 

persoalan yang terjadi adalah adanya penyaluran zakat yang tidak dapat 

diterima kepada mustahik. 
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Di dalamnya terdapat 8 majelis yang wajib mengeluarkan zakat, 

khususnya fakir miskin, khususnya majelis yang tidak memiliki penghasilan 

sendiri. Miskin adalah perkumpulan yang memiliki semacam pendapatan, 

namun tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Amil adalah individu 

yang mengawasi zakat mulai dari mendapatkan zakat hingga menyalurkan 

zakat kepada individu yang kurang beruntung. Seorang proselit adalah orang 

yang akhir-akhir ini telah berubah sepenuhnya menjadi Islam. 

Budak yang belum merdeka maka dimana zakat digunakan untuk 

membayar atau merebut kembali budak dengan tujuan agar mereka bebas. 

Gharim adalah individu yang sangat dalam di bawah air. Fi Sabilillah adalah 

segala sesuatu yang berarti menolong di jalan Allah SWT. Selain itu, ibn sabil 

atau pengembara, khususnya orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, 

mengingat para pekerja dan pelajar di luar negeri.  

Ada salah satu masyarakat teluk lancang yang terkenal kaya beliau 

sampai mengeluarkan zakat sekitaran Rp10.000.000,00 per tahun yang 

dimana bagi masyarakat sekitar itu adalah jumlah yang sangat besar sehingga 

menjadikan perbincangan hangat antar tetangga. Tetapi zakat yang 

dikeluarkan tidak mengenai target karena beliau hanya memberikan kepada 

sanak saudaranya yang tidak semuanya tergolong miskin maupun fakir serta 

juga tidak termasuk dalam kontes mustahik. Untuk mendapatkan data yang 

valid peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara. 

  

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif yang bersifat kualitatif yang menguraikan data yang berkaitan 

dengan bentuk-bentuk komunikasi dakwah islam yaitu berupa kata-kata dan 

gambar. (Prof.Dr, A. Muri Yusuf, 2015) Dengan demikian, laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut. 

Data tersebut bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan. 

Dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen lainnya. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: 

(purwanto dan dyah ratih sulistyastuti, 2017) 

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan wawancara dan 

observasi. 

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan dokumen seperti 

buku atau arsip. 
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Teknik pengumpulan data, pengumpulan data dalam penyusunan 

penelitian ini di lakukan dengan beberapa metode yaitu: 

1. Metode Wawancara, salah satu metode pengumpulan data yang 

dilakukan melalui wawancara, yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan 

pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. 

2. Metode Observasi, persepsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

eksplorasi dengan menggunakan perangkat pemilahan data. atau di sisi 

lain persepsi membutuhkan waktu yang lebih lama jika Anda memiliki 

keinginan untuk melihat suatu kemajuan, dan persepsi dibuat tanpa 

pemberitahuan yang luar biasa. 

 

C. PEMBAHASAN 

Zakat adalah pengembangan, peningkatan, dan pembersihan. Sumber 

daya yang diberikan oleh peraturan syariah adalah zakat sebab apa yang kita 

belanjakan merupakan limpahan kebebasan kita yang merupakan hak dari 

orang lain. Sementara itu, menurut syariat, zakat penting untuk kelimpahan 

yang harus kita keluarkan umat islam dari harta yang diberikan Allah kepada 

kita, yang telah memenuhi nisab serta menarik bagi orang-orang yang 

memenuhi syarat untuk mendapatkannya.(Azizah, 2015) 

Dengan memberi mereka daya beli, zakat dapat memacu pengaturan 

antara bunga dan persediaan barang.  Oleh karena itu, zakat seharusnya 

memberikan jalan masuk yang fenomenal untuk mengembangkan usaha-

usaha yang lebih kecil dari biasanya sejauh mendapatkan bantuan 

pemerintah.  Sejalan dengan itu, zakat membantu orang kaya maupun orang 

miskin.  Mereka membayar dan mendapatkannya.(Raya, Islam and Alauddin, 

no date) 

Seperti yang ada dalam Al-Quran, “Zakat membawa kesejahteraan bagi 
orang yang membayarnya maupun orang yang menerimanya” (QS. At-Taubah 

[9]: 103). Zakat juga menyiratkan hubungan antara orang miskin dan orang 

kaya.  Kemitraan dipulihkan setiap tahun dengan zakat.  Pada saat orang kaya 

membayar zakatnya, bukan berarti melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi 

orang miskin dengan sukarela, atau sepenuhnya mengharapkan imbalan dari 

orang yang membutuhkan secara cuma-cuma, atau bertekad untuk 

mengharapkan hadiah dari orang yang tidak mampu atau dengan cara yang 

berbeda.  proses berpikir.  Zakat adalah menginvestasikan sebagian dari 

kekayaannya yang dapat disumbangkan, misalnya uang tunai, rumah, produk, 

dan makhluk.(Kharchenko, 2011) 

Dalam berbagai tingkat keterampilan, zakat dalam Islam ditetapkan 

sebagai usaha Islam untuk membawa (memahami) hak-hak sipil di tengah 
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keberadaan manusia. Kedua pandangan tentang zakat menunjukkan bahwa 

Islam sebagai kerangka agama (religius), adalah kerangka yang sudah jadi 

(kaffah). (Purbasari, 2015) 

Pemerataan dalam Islam jelas bukan pedoman opsional. Dia adalah 

pelopor dan fondasi kuat dari semua pelajaran ketat surgawi. Ini harus 

terlihat ketika Allah memerintahkan tiga hal dan keadilan merupakan hal 

pertama yang disebutkan (QS. An-Nahl [16]: 90). Ketika Allah memerintahkan 

dua hal, keadilan adalah sesuatu yang dirujuk (QS An-Nisa [4]: 58). Ketika 

Allah memerintahkan sesuatu, keadilan diarahkan (QS. Al-A'raf [7]: 

29).(Achyani and Rosyadi, 2015) 

Ada tiga manfaat zakat, yaitu manfaat agama (diniyyah), etika 

(khuluqiyah), dan manfaat sosial (ijtimaiyyah). Berikutnya adalah klarifikasi 

poin demi poin tentang keuntungan: (Setiawan, 2011) 

1. Faedah agama 

a) Dengan Zakat menyiratkan telah melakukan salah satu andalan Islam 

yang mendorong seorang pekerja untuk kebahagiaan dan 

kesejahteraan di dunia ini dan akhirat. 

b) Merupakan menyiratkan bagi pekerja untuk taqarrub (mendekatkan) 

kepada Tuhannya.  Ini akan meningkatkan kepercayaan karena 

kehadirannya yang mengandung beberapa jenis kepatuhan. 

c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, 

sebagaimana firman Allah yang artinya: “Allah memusnahkan riba 
dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah [2]: 276). Dalam sebuah 

hadis muttafaq alaih, Rasulullah juga menjelaskan bahwa sedekah 

dari harta yang baik akan ditumbuh kembangkan oleh Allah. 

d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa. 

 

2. Faedah akhlak  

a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada 

kepada pribadi pembayar zakat. 

b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat  ramah (belas kasih) 

dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 

c) Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang 

bermanfaat, baik berupa harta maupun raga, bagi kaum muslim akan 

melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Pasti ia akan menjadi orang 

yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 

d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 

e) Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. 
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3. Faedah sosial 

a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat 

hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas 

sebagian besar negara di dunia. 

b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat 

eksistensi mereka bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah 

satunya adalah mujahidin fi sabilillah. 

c) Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, kebencian, dan 

penghinaan yang ada di dada orang miskin.  Dengan asumsi Anda 

melihat individu dengan kelas moneter tinggi membuang-buang 

kekayaan mereka untuk sesuatu yang tidak berguna, masyarakat 

bawah dapat mempertahankan penghinaan dan agresi. Dengan 

asumsi kelimpahan yang melimpah tersebut digunakan untuk 

membunuh kebutuhan, pasti akan ada kesepakatan dan cinta antara 

orang kaya dan orang miskin. 

d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas 

berkahnya akan melimpah. 

 

Membayar zakat berarti menarik masuknya kekayaan atau uang tunai 

karena ketika limpahan dibelanjakan, aliran akan berkembang dan lebih 

banyak urusan sosial akan mendapat manfaat. Kalau dipikir-pikir, bagaimana 

Islam memberikan kebebasan sosial bagi setiap orang Indonesia? Responnya 

jelas dengan menyelesaikan kualitas-kualitas Islam secara keseluruhan dan 

melaksanakannya seperti yang ditunjukkan oleh tuntutan hidup dari 

masyarakat dan negara Indonesia. 

Salah satu caranya adalah melalui pemilahan zakat. Kebebasan sosial 

pada dasarnya menyangkut semua bagian kehidupan manusia,namun yang 

berhubungan dengan zakat adalah pemerataan keuangan dan sirkulasi 

pembayaran.  Hak-hak sipil tidak akan diakui tanpa ekuitas moneter 

mengingat fakta bahwa masalah keuangan sangat penting dalam kehidupan 

manusia. (Canggih, Fikriyah and Yasin, 2017) 

Tujuan zakat tersebut, antara lain: 

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan 

hidup serta penderitaan. 

2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, 

ibnu sabil, dan mustahiq lainnya. 

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam 

serta manusia pada umumnya. 

4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan. 
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5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) serta hati orang-

orang miskin. 

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam 

suatu masyarakat. 

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, 

terutama yang mempunyai harta. 

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. 

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. 

 

Pengelolaan zakat adalah perbuatan mengatur, menyusun, 

melaksanakan, dan menata usahakan pemilahan, peruntukan, dan 

penggunaannya.  Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pemanfaatan zakat, 

maka diperlukan pengurus zakat yang memiliki organisasi amil zakat yang ahli 

dan dapat mengawasi zakat dengan cara yang telah ditentukan.  Pada tataran 

fundamental, pemanfaatan hasil penghimpunan zakat bagi mustahiq harus 

dimungkinkan dengan aturan-aturan yang menyertainya: (Tinggi Ilmu 

Ekonomi AMM, 2020) 

1. Konsekuensi pembayaran dan pemeriksaan atas realitas mustahiq 

delapan ashnaf. 

2. Fokus pada individu yang paling tidak terlibat untuk memenuhi 

kebutuhan pokok mereka secara finansial dan membutuhkan bantuan. 

3. Fokus pada mustahiq di daerahnya masing-masing. 

 

Teknik-teknik untuk menggunakan bermacam-macam zakat terus untuk 

organisasi yang bermanfaat tergantung pada: 

1. Melakukan studi kemungkinan. 

2. Menentukan jenis usaha yang bermanfaat. 

3. Melakukan pengarahan dan pengarahan. 

4. Pemantauan, pengendalian, dan pengaturan. 

5. Melakukan penilaian. 

6. Membuat laporan. 

 

Hasil Perkebunan Dan Perikanan 

Mengenai Nisab barang peternakan di qiyas sebagai nisab tukar karena 

barang milik rumah tangga disini bukan agribisnis yang sangat mirip dengan 

kebutuhan pokok.  Bagaimanapun, perkebunan memasukkan semua produk 

yang menghasilkan panen seperti karet, jati, produk alami, teh, kelapa, dll, 

yang pembayaran pusatnya berasal dari pertukaran, sehingga tingkat 
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perkiraan disesuaikan dengan nisab tukar.  Perhitungan zakat harta warisan 

dilihat dari akibat jual beli. 

Transaksi berlanjut dari peternakan bergabung selama ini dan berakhir 

satu tahun - jika mencapai satu nisab - zakat diberikan.  Nisab zakat manor 

setara dengan nisab tukar, yaitu sesuai dengan nisab emas yang bernilai 

91,92 gram emas, tarif zakatnya 2,5, dapat dibayarkan dengan uang 

sungguhan atau natura.  Sedangkan syarat wajib zakat atas barang-barang 

peternakan adalah: Muslim, otonom, harta asli (kepemilikan penuh), dan 

tergantung pada satu nisab. 

Sedangkan akibat dari perikanan, dapat dicontohkan di sini dengan 

seorang pemancing yang mendapatkan ikan di laut dan kemudian hasil 

tangkapannya dijual, maka pada saat itu ia wajib mengeluarkan zakat, 

misalnya menukarkan zakat, yaitu 2,5%, sehingga dengan asumsi hasil telah 

mencapai nisab seperti nisab tunai. 

Di desa teluk lancang mayoritasnya semua memiliki lahan sawit. Banyak 

masyarakat hanya mengandalkan sawit atau juga sebagai pendapatan tetap 

mereka. jika sawit tersebut awal mulanya lahan kosong lalu baru di tanam 

sawit maka masa pertumbuhan selama 2 tahun tidak dibenarkan untuk 

memanen dikarenakan buah di awal-awal di anggap masyarakat sebagai 

pupuk bagi batang sawit tersebut. 

Harga sawit beragam setiap minggunya, jikapun minggu sekarang harga 

sawit 1 kg 1.100 maka tidak kemungkinan minggu depannya naik maupun 

turun. Pada akhir tahun 2021 dan awal 2022 harga sawit naik secara drastis, 

sehingga membuat masyarakat banyak bahagia dan bersyukur karena ada 

beberapa dari mereka yang hanya bepedoman pada hasil lahan sawit mereka 

tersebut. 

Dengan naiknya harga sawit ada salah satu masyarakat yang memiliki 

lahan yang banyak sehingga hasil pendapatannya meningkat pada tahun 

tersebut sehingga beliau mengeluarkan zakat dengan nominal yang cukup 

besar sehingga menjadi perbincangan di masyarakat teluk lancang. 

Masa panen sawit tersebut ada yang 25 hari ada juga yang hanya 20 hari 

tergantung pada masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat memanen sawit 

setiap bulannya. 

Ibu Zarni adalah salah satu masyarakat di teluk lancang yang memiliki 

lahan sawit yang luas dalam wawancara kemarin beliau mengatakan bahwa 

dalam satu bulan kurang lebih 10 ton sawit. Ibu zarni dijuluki orang kaya di 

teluk lancang dengan setiap beliau panen lebih satu kali dalam sebulan dan 

muatannya lebih dari satu truk. Dengan pendapat hasil sawit tersebut ibu 

zarni pasti mengeluarkan zakat tidak lebih sedikit. Saat mengeluarkan zakat 

banyak yang mengatakan bahwa orang yang menerima zakat bukanlah orang-
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orang yang termasuk dalam mustahik. Banyak yang memberikan zakat 

mereka kepada keluarga mereka sendiri yang menurutnya miskin. 

Penanya “Lalu kamana ibu salurkan zakat tersebut?”  ibu zarni “ke 
keluarga sendiri nak yang tidak mampu”.  

Jawaban wawancara ini menyatakan bahwa sepengetahuan beliau zakat 

hanya untuk orang miskin. Padahal mustahik adalah fakir miskin sekaligus 

golongan yang berbeda-beda, antara lain: golongan orang miskin adalah 

golongan yang tidak mempunyai penghasilan sendiri.  Miskin adalah 

perkumpulan yang memiliki semacam pendapatan, namun tidak mencukupi 

untuk kehidupan sehari-hari.  Amil adalah individu yang menangani zakat 

mulai dari mendapatkan zakat hingga menyampaikannya kepada individu 

yang kurang beruntung.  Seorang mukmin adalah orang yang akhir-akhir ini 

telah beralih sepenuhnya ke Islam.  Budak yang dibebaskan dimana zakat 

digunakan untuk membayar atau merebut kembali budak dengan tujuan agar 

mereka bebas.  Gharim adalah individu yang sangat dalam di bawah air.  Fi 

Sabilillah adalah segala sarana pertolongan di jalan Allah SWT.  Terlebih lagi, 

ibn sabil atau pengembara, khususnya orang-orang yang melakukan 

perjalanan jauh, mengingat pekerja dan siswa untuk medan luar negeri.  

Orang-orang yang wajib berzakat adalah 8 golongan di atas.  

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan judul: 

Implementasi Pengelolaan Zakat Pada Masyarakat Teluk Lancang, dapat 

disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan 

dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan 

haulnya untuk orang yang berhak menerimanya. 

Ada 8 afiliasi mustahik yang wajib mengeluarkan zakat. Orang-orang 

miskin akan menjadi orang-orang yang tidak memiliki jenis gaji mereka sendiri. 

Miskin adalah sebuah afiliasi yang memiliki jenis bayaran, namun tidak cukup 

untuk kehidupan sehari-hari. Amil adalah orang-orang yang mengurus zakat 

mulai dari menerima zakat hingga memberikannya kepada orang-orang yang 

tidak beruntung. Seorang penyembah adalah orang yang akhir-akhir ini telah 

sepenuhnya beralih ke Islam. Budak yang dibebaskan di mana zakat 

digunakan untuk membayar atau memulihkan budak yang sepenuhnya 

berniat membebaskan mereka. Gharim adalah orang yang berwarna merah 

cerah. Fi Sabilillah adalah segala cara memohon pertolongan di jalan Allah 

SWT. Selain itu, ibn sabil atau para musafir, khususnya orang-orang yang 

melakukan perjalanan jauh, mengingat para pekerja dan pelajar untuk 

ladang-ladang di luar negeri. 
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Dalam kemahirannya, zakat dalam Islam diletakkan sebagai karya Islam 

untuk membawa (memahami) hak-hak sipil di tengah-tengah eksistensi 

manusia. Kedua pandangan tentang zakat menunjukkan bahwa Islam sebagai 

kerangka agama (religius), adalah kerangka yang sah (kaffah). 

Menyempurnakan sifat-sifat syariat Islam secara umum dan 

melaksanakannya sesuai dengan keberadaan masyarakat dan negara 

Indonesia. Salah satunya melalui penghimpunan zakat. menyempurnakan 

sifat-sifat Islam secara umum dan melaksanakannya sesuai dengan tuntutan 

kehidupan berbudaya dan bernegara Indonesia. Salah satunya melalui 

penghimpunan zakat. Pada hakekatnya kebebasan sosial menyangkut seluruh 

aspek kehidupan manusia, namun yang berhubungan dengan zakat adalah 

nilai finansial dan peruntukan kompensasi. Kesetaraan sosial tidak akan 

dirasakan tanpa nilai terkait uang mengingat betapa pentingnya masalah 

moneter dalam keberadaan manusia. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari dalam 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Penelitian ini berlokasi di Jalan Prof. Dr. 

Hamka No. 27 Gurun Panjang, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik 

observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS Al-

Anshari berperan penting dalam mengembangkan UMKM dengan 

memberikan pemberdayaan dalam pembiayaan, pembinaan kepada 

pedagang atau pelaku UMKM di Kota Bukittinggi KSPPS Al-Anshari ini dapat 

menjadi solusi atas masalah dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan 

tinjauan ekonomi Islam, seluruh kegiatan pelaksanaan program-program yang 
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dilaksanakan oleh KSPPS Al-Anshari telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 

 

Kata Kunci: Peran, KSPPS, Pemberdayaan, UMKM 

 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu jenis tindakan keuangan yang kompeten dan masuk akal 

untuk memungkinkan individu kecil dengan pemahaman kolaborasi adalah 

koperasi. Karena dalam koperasi, kualitas dan standar persekutuan, 

partisipasi bersama dan perkembangan bersama dapat ditemukan. Dalam 

Islam, pada dasarnya akad syirkah ini bermanfaat, dimana syirkah itu sendiri 

adalah akad kerja sama antara setidaknya dua individu dalam menyelesaikan 

suatu tindakan bisnis yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung 

bersama.(Ghulam, 2016) 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau saat ini Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah yayasan aksi bisnis yang 

berpartisipasi dalam pendanaan spekulasi dan dana investasi sesuai contoh 

bagi hasil, dengan gagasan pokok adalah syirkah mufawadhah, yaitu 

kebersamaan bisnis menetap. oleh sekurang-kurangnya dua orang, yang 

masing-masing menyumbangkan harta dalam bidang yang sama dan 

mengambil bagian dengan berat yang sama.(Burhannuddin S, 2013) 

Asas bisnis koperasi syariah tergantung pada gagasan partisipasi 

bersama dan tidak ditimbun oleh salah satu pemilik modal. Apalagi 

keuntungan yang didapat dan musibah yang dialami dibagi secara sama dan 

relatif. Penekanan pada bisnis para eksekutif diselesaikan dengan 

pertimbangan antar individu pada pertemuan paruh waktu tahunan dengan 

mengikutsertakan semua individu potensial yang dimiliki.(Buchor, 2009) 

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah (2):  

 

 
Artinya : “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah 

amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2). 

 

Makna al-birru dan al-taqwa dua kata ini memiliki hubungan yang sangat 

erat. Karena masing-masing berubah menjadi bagian dari yang lain. Secara 

lugas, al-birru mengandung makna kebaikan, khususnya kebaikan yang 
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bersifat menyeluruh, termasuk berbagai jenis dan ragam yang telah 

digambarkan oleh syariat. Imam Ibn al-Qayyim Rahimahullah mencirikan 

bahwa al-birru adalah kata untuk berbagai macam kebaikan dan 

kesempurnaan yang diharapkan dari seorang pekerja. Sesuatu yang 

bertentangan dengan kata al-itsmu (dosa) dan itu berarti adalah artikulasi 

yang menggabungkan semua jenis keanehan dan rasa malu yang merupakan 

penjelasan bahwa seorang pekerja sangat dicela ketika dia 

menyelesaikannya.(Shihab, 2002) 

Barang-barang bermanfaat syariah yang ditampung di daerah setempat, 

misalnya dana cadangan dan bantuan yang diberikan kepada daerah 

pertanian, pertukaran tenaga dan hasil, pedagang kecil dan lain-lain. 

Pembiayaan diberikan untuk menciptakan dan meningkatkan efisiensi usaha. 

Efisiensi harus diperluas dengan alasan bahwa itu adalah perhitungan utama 

bisnis yang dijalankan sehingga dapat terus berkembang dan berkreasi, dan 

memutuskan keseriusan di kemudian hari pada periode ekonomi yang tidak 

diatur.(Djoko Mulyo, 2015) 

Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus diselesaikan secara 

menyeluruh, ideal, dan konsisten melalui kemajuan lingkungan yang kondusif, 

memberikan peluang usaha yang berharga, dukungan, keamanan, dan 

peningkatan usaha seluas-luasnya yang diharapkan, agar dapat memiliki 

pilihan untuk memajukan kedudukan, pekerjaan, dan kemampuan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah. terlebih lagi, Sedang dalam mengakui 

perkembangan keuangan, nilai dan perluasan gaji individu, penciptaan 

pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan.(Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20, 2008) 

Tanggung jawab yang solid dari otoritas publik telah mendukung 

peningkatan UMKM, serta UMKM memiliki kemungkinan besar untuk lebih 

diberdayakan. Ketertarikan ini terkait dengan kondisi keuangan masyarakat 

yang lesu yang terus berlanjut, meskipun fakta bahwa minat terhadap tenaga 

kerja dan produk yang telah dipenuhi oleh perusahaan terus berkembang, 

sehingga membuka pintu bisnis bagi UMKM di berbagai bidang keuangan. 

Dengan idealisme bahwa pengembangan usaha UMKM, serta dukungan 

dari yayasan keuangan untuk UMKM besar, penting untuk merencanakan dan 

memahami teknik dan proyek yang jelas untuk mencapainya. Untuk itu, yang 

diperlukan adalah dukungan dari otoritas publik, dan dari mitra seperti bank, 

yayasan moneter non-bank, dan dunia usaha. 

Berdasarkan para pelaku dari kerangka pembentukan moneter Islam, 

memberikan kepercayaan lain dalam menjamin keamanan internal penghibur 

bisnis dan memperkuat tingkat kepercayaan dan kepercayaan mereka pada 

hasil bisnis mereka.(Noer Soetrisno, 2004) 
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Di Kota Bukittinggi, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, yang merupakan 

himpunan administrasi yang mengarahkan dan bertanggung jawab dalam 

menggerakkan perekonomian masyarakat, baik koperasi maupun UMKM di 

Kota Bukittinggi. Sesuai dengan visinya, secara eksplisit “Membangun 
ekonomi kerakyatan menuju masyarakat umum yang sejahtera”. Berangkat 
dari visi tersebut, dapat dimaklumi bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bukittinggi mempunyai tujuan membangun dan membina ekonomi 

kerakyatan, dimana strukturnya adalah dengan mengusahakan dan membina 

jenis usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota 

Bukittinggi untuk menuju masyrakat sejahtera. 

 

B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini mengkaji peranan KSPPS AL-ansari dalam pemberdayaan 

UMKM di Kota Bukittinggi. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

yang sekarang terletak pada subjek penelitiannya yaitu Koperasi Simpan 

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari sebagai subjeknya. 

Dalam ulasan ini, penulis menggunakan metodologi yang tepat, untuk 

menjadi eksplorasi khusus dengan mencoba menangani masalah dengan 

memimpin penelitian secara langsung di lapangan. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan metodologi 

berpikir kritis yang dieksplorasi dengan menggambarkan atau 

menggambarkan status subjek atau objek eksplorasi saat ini dalam terang 

realitas nyata. 

Penelitian ini diperoleh dari informasi penting, yaitu informasi spesifik 

yang diperoleh secara langsung di tempat pemeriksaan dan hasil pertemuan 

dan informasi opsional sebagai bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan 

penting yang sah, khususnya bahan-bahan sah yang membatasi dan bahan-

bahan tambahan yang sah. Penelitian ini menggunakan konsentrasi penulisan 

pada strategi dengan penyelidikan informasi subjektif. Strategi pemeriksaan 

informasi diselesaikan dengan menggunakan penalaran yang berwawasan 

luas, untuk mencapai kesimpulan dari hal-hal umum ke kasus-kasus eksplisit 

bersifat khusus atau individual. 

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa 

lokasi/ tempat yang nyata maka data tidak akan dapat diperoleh oleh peneliti. 

Peneliti menjadikan KSPPS Al-Anshari sebagai acuan dalam penelitian.  
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C. PEMBAHASAN 

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan 

lembaga yang terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebelum 

dikeluarkannya alasan yang sah untuk KSPPS, alasan yang sah untuk BMT 

telah diberikan terlebih dahulu. Pendirian BMT di Indonesia memberikan 

strategi administrasi mengingat Peraturan No. 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan, di mana Bank memiliki prinsip bagi hasil yang diakui. (Buchor, 

2009) 

Selain itu pengesahan Peraturan No. 21/2011 tentang Kewenangan 

Administrasi Moneter dan Peraturan No. 1/2013 tentang Yayasan Keuangan 

Mikro juga mengharapkan perubahan pada Dinas Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha administrasi 

moneter syariah. Konsekuensi ini kemudian dituangkan dalam Strategi 

Pemerintah Bundel I. Koperasi 2015 dengan memberikan peraturan 

permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Dana Cadangan dan Uang Muka 

dan Pendukung Syariah Oleh Koperasi Sebagai Pengganti Penerbitan Surat 

Pernyataan Ulama Bermanfaat dan UKM No. 91 Tahun 2004 Tentang Tata 

Tertib Penyelenggaraan Usaha Penyelenggaraan Uang Syariah Oleh Koperasi, 

Sehingga Terjadi Perubahan Nama KJKS/UJKS Setuju menjadi KSPPS/USPPS 

Bermanfaat. 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau disebut 

juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan 

usahanya melalui aset penunjang, hipotesa, dan simpanan sesuai dengan 

prinsip bagi hasil (syariah). KSPPS mempersiapkan kemampuan untuk 

menyelesaikan dan tugasnya melakukan tugas ganda, khususnya sebagai 

badan usaha (tamwil) dan kemudian kembali melengkapi kemampuan sosial, 

khususnya menghimpun, mengawasi dan menyebarluaskan cadangan ZISWAF 

(zakat, infak, sodaqoh, dan wakaf). 

Motivasi di balik KSPPS adalah untuk bekerja pada bantuan pemerintah 

individu dan bantuan pemerintah daerah dan ikut serta dalam mendorong 

perekonomian Indonesia sesuai standar Islam. Alasan koperasi dapat 

ditemukan dalam pasal 3 Peraturan No. 25/1992, yang berbunyi: 

“Koperasi berencana untuk memajukan bantuan pemerintah kepada 
perseorangan secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan dan ikut 

membangun permintaan uang rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. 
Berdasarkan pasal tersebut, alasan koperasi secara keseluruhan 

mencakup 3 hal, khususnya: 
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a. Memajukan kesejahteraan anggota 

b. Memajukan bantuan pemerintah kelompok masyarakat 

c. Ikut serta dalam membangun permintaan moneter publik. 

 

Fungsi KSPPS sebagai berikut: 

a. Membangun dan kembangkan potensi dan kapasitas individu secara 

khusus, dan masyarakat pada umumnya, untuk mengerjakan bantuan 

keuangan pemerintah mereka. 

b. Memperkuat fitrah SDM individu sehingga menjadi lebih dapat 

diandalkan, cakap (fathonah), dapat diprediksi, dan mantap (istiqomah) 

dalam menerapkan standar moneter Islam dan standar syariah Islam. 

c. Berusaha untuk memahami dan membina ekonomi rakyat yang 

merupakan usaha bersama berdasarkan pedoman hubungan keluarga 

dan moneter mayoritas aturan pemerintah. 

d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja 

e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota. 

 

2. Sejarah Berdirinya KSPPS Al-Anshari 

Pada tanggal 1 November 2008 Badan Amil Zakat kota Bukittinggi 

membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Produktif Potensial (LPMP) 

Al-Anshari, sebuah lembaga yang dikhususkan untuk melaksanakan 

pengelolaan dana pengentasan kemiskinan yang dihibahkan oleh pemerintah 

Kota Bukittinggi dengan pola Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dikarenakan 

mempunyai prospek yang bagus maka pemerintah kota Bukittinggi 

mengkhususkan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Produktif 

Potensial (LPMP) Al-Anshari untuk menetapkan status badan hukumnya 

dengan tujuan kelak tidak timbul permasalahan dengan status badan 

hukumnya, maka dinas Koperindag mengeluarkan status badan hukum 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Produktif Potensial (LPMP) Al-Anshari 

atas nama Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 april 2011 menjadi 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Al-Anshari. Seiring dengan 

perkembangan pemerintah melalui Dinas Koperindag maka berganti nama 

menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari. 

Dengan itu maka pada tanggal 13 Oktober dilakukan rapat anggota 

perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan 

Syariah (KSPPS) Al-Anshari. 

Selanjutnya sesuai dengan tujuan awal pendirian KSPPS Al-Anshari untuk 

penanggulangan kemiskinan terutama kepada masyarakat Bukittinggi yang 

terutama kepada masyarakat miskin yang produktif atau yang mempunyai 

usaha tetapi kekurangan modal dalam usahanya dan untuk menyelamatkan 
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masyarakat Bukittinggi dari dosa riba, sampai saat ini KSPPS Al-Anshari masih 

mempertahankan entitasnya di tengah persaingan dengan lembaga keuangan 

lainya di Bukittinggi. (Chandra, 2019) 

 

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

UMKM adalah unit khusus yang berguna yang tetap soliter, yang 

dilakukan oleh orang-orang atau elemen bisnis di setiap bidang moneter. 

Pada tingkat fundamental, kualifikasi antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil 

(UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) sebagian besar 

didasarkan pada harga sumber daya yang mendasari (pembatasan area dan 

struktur), omset tahunan normal, atau jumlah perwakilan yang sangat tahan 

lama. Namun demikian, makna UMKM dalam pandangan ketiga aparatur 

penilai ini berbeda-beda di setiap negara. Dengan cara ini, membedakan 

signifikansi atau pekerjaan UMKM antar negara adalah merepotkan. 

(Tambunan, 2012) 

Di Indonesia, pengertian UMKM diarahkan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1. Untuk 

keadaan ini dinyatakan bahwa usaha kecil adalah perkumpulan berharga yang 

dijamin oleh perseorangan maupun komponen usaha perseorangan yang 

mempunyai aturan-aturan untuk organisasi yang diperkecil sebagaimana 

ditentukan dalam undang-undang. Bisnis gratis adalah bisnis keuangan yang 

menguntungkan yang tetap tunggal, diselesaikan oleh orang atau badan 

usaha yang bukan rekan kerja atau bukan kolaborator yang dijamin, 

dikendalikan, atau menjadi bagian, langsung atau tersirat, dari bisnis 

menengah atau besar yang memenuhi pedoman. bisnis pribadi seperti yang 

disarankan dalam Pameran. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1) 

Untuk sementara, usaha mini adalah usaha keuangan otonom yang 

bermanfaat yang diselesaikan oleh orang atau elemen bisnis yang bukan 

merupakan pembantu atau bagian dari organisasi yang diklaim, dikendalikan, 

atau menjadi bagian baik secara langsung atau dengan implikasi, dari usaha 

mini, organisasi lingkup terbatas atau perusahaan besar. organisasi yang 

bekerja secara bebas. memenuhi standar untuk usaha miniatur sebagaimana 

disinggung dalam Demonstrasi. (Tambunan, 2009) 

Dalam Undang-undang, langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengkarakterisasi UMKM sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 adalah total 

aset atau harga sumber daya yang membatasi area dan struktur untuk 

tempat usaha, atau kesepakatan tahunan berlanjut. Dengan kriteria sebagai 

berikut:  
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a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50 

juta pembatasan area dan struktur untuk tempat usaha dengan 

kesepakatan tahunan dengan batas Rp. 300 juta. 

b. Usaha kecil dengan sumber daya senilai lebih dari Rp50 juta hingga 

Rp500 juta kecuali area dan struktur tempat bisnis ditemukan memiliki 

transaksi tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2.500.000, dan. 

c. Usaha menengah adalah organisasi dengan total aset lebih dari Rp500 

juta sampai dengan Rp100 miliar, dengan transaksi tahunan di atas Rp2,5 

miliar hingga limit Rp50 miliar.(Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20, 2008) 

 

4. Peran KSPPS dalam Pemberdayaan UMKM 

Peranan KSPPS sangat penting, guna memberdayakan UMKM yang ada, 

bahwa definisi Pekerjaan adalah sekumpulan asumsi yang berpusat di sekitar 

orang-orang yang memiliki posisi sosial tertentu. Asumsi-asumsi yang 

disinggung di sini adalah sebagai berikut: pertama, asumsi daerah, khususnya 

para pedagang kecil yang disebut sebagai individu pendukung untuk 

mendapatkan dana untuk kebutuhan modal, inspirasi dan arahan untuk 

mengembangkan usahanya. Harapan kedua yang dimiliki oleh para pemegang 

pekerjaan adalah KSPPS sebagai pekerjaan dalam memberikan bantuan 

modal kepada para pengusaha kecil dengan harapan dapat memberikan 

bantuan kepada mereka untuk menggarap usahanya. (Ghulam, 2016) 

Sangat penting untuk mengoordinasikan budaya bisnis dan peluang lokal 

yang nantinya diharapkan menjadi kekuatan alternatif dalam mencapai 

fleksibilitas. Hal ini karena pada umumnya badan usaha milik swasta memang 

mengalami kebutuhan dan keterbatasan luar dan dalam yang berbeda, 

dengan memperhatikan bidang penciptaan, kemajuan, pemimpin, modal, 

dewan, SDM, pengembangan, dll. 

Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya terkait dengan pembiayaan, 

diperlukan suatu asosiasi yang dapat membantu UMKM untuk berkembang 

lebih jauh. Hubungannya biasa aja sebagai pemahaman yang tersusun yang 

mengatur struktur dan tingkat latihan bisnis organisasi dan komitmen 

masing-masing pihak. Kerangka waktu kompensasi dan tujuan debat, yang 

umumnya dilakukan dengan konsultasi. 

Melihat data di atas, KSPPS dapat melibatkan UMKM, khususnya 

pedagang kecil atau masyarakat lokal kelas bawah, secara spesifik melalui dua 

latihan sebagai berikut: 
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a. Pembiayaan 

Agak sulit bagi para pedagang kecil atau golongan bawah untuk 

mendapatkan aset pendukung untuk membina organisasinya atau 

membentuk organisasi baru untuk wilayah lokal golongan pekerja bawah, 

sehingga KSPPS dapat menghubungi mereka untuk memperoleh dana yang 

diberikan oleh KSPPS tanpa menghilangkan unsur kehati-hatian dalam 

peruntukan pendukung. 

b. Pembinaan 

Para pelaku usaha dan masyarakat kelas bawah dalam menyelesaikan 

usahanya dan memiliki pilihan untuk bertanggung jawab atas pendanaannya, 

KSPPS seringkali memberikan arahan yang giat dan administrasi moneter. 

Jenis pengajaran harus dimungkinkan dengan mengarahkan persiapan. 

Ini seharusnya memiliki opsi untuk lebih mengembangkan kemampuan 

yang digerakkan oleh penerima bantuan. Dalam program pelatihan ini, KSPPS 

dapat memberikan persiapan usaha kepada daerah, hal ini sebenarnya ingin 

meningkatkan kualitas positif bagi daerah serta meningkatkan jiwa usaha di 

daerah setempat. Dengan demikian proyek pelatihan dapat memberikan 

perluasan jumlah peredaran bantuan KSPPS dengan memperbanyak jumlah 

penerima dana yang telah mendapatkan arahan sebelumnya. (ASTUTI, 2022) 

 

5. Analisis Peran KSPPS Al-Anshari dalam Pemberdayaan UMKM Kota 

Bukittinggi 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi bagaimana pemberdayaan 

UMKM oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al- 

Anshari. Dalam menjalankan kegiatan KSPPS Al-Anshari akan meminta adanya 

jaminan layaknya seperti lembaga keuangan lain untuk mengantisipasi 

apabila kelak terjadi pembiayaan macet. 

Berdasarkan dari pengumpulan data yang akan dilakukan penulis yaitu 

dengan metode wawancara dan dokumentasi kepada pihak koperasi 

terkhususnya bagian pemasaran dan pimpinan di Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Al Chairi sebagai Kabag 

Operasional di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-

Anshari melalui wawancara dengan penulis sebagai berikut:  

“Pembiayaan diberikan kepada calon nasabah yang telah lulus secara 
administrasi, wawancara dan survey lapangan dengan kabag operasional, 

setelah itu barulah di musyawarahkan tentang kelayakan pembiayaan dengan 

para pimpinan barulah keputusan menyatakan bahwa yang bersangkutan 

layak atau tidaknya untuk diberkaan pembiayaan dengan catatan pembiayaan 
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yang telah diterima harus dipergunakan sebagaimana tujuan awal dari 

permohonannya.” 

“Dalam praktiknya saat melakukan akad pembiayaan murabahah 
sebelum melafaskan akad calon nasabah terlebih dahulu harus membaca 

istigfar sebanyak 3x dan dua kalimat syahad kemudian barulah di lafaskan 

akad nya, akad tersebut harus di lafaskan bukan di tuliskan” 

Ia mengungkapkan bahwa KSPPS Al-Ansari telah berupaya semaksimal 

mungkin dalam memberikan dukungan sehingga lebih mudah bagi para calo 

atau pelaku UMKM di Bukittinngi seperti yang diungkapkannya sebagai 

berikut: 

“KSPPS Al-Ansari telah berupaya maksimal dalam memberikan dukungan 

kepada para calo atau UMKM di pasar Bukittinggi. Sebagian besar dari kami 

memberikan kenyamanan dalam memberikan kredit kepada para pedagang 

di bidang usaha yang membutuhkan tambahan aset untuk membantu usaha 

sehari-hari mereka dengan berjualan di mencari." 

Lebih lanjut Widia Indiani memaklumi bahwa menyikapi KSPPS Al-Ansari 

bahwa barang-barang pendukung yang dilakukan secara gotong royong 

dengan calo dilakukan dengan standar bagi hasil tanpa henti yang disepakati 

oleh kedua pelaku. Sehingga pada akhirnya tidak merusak dan mempersulit 

para pedagang yang sebenarnya, seperti yang diungkapkan sebagai berikut: 

“Kami memberikan kredit kepada para pialang atau UMKM dan 
masyarakat umum dengan barang-barang pendukung yang kami tawarkan, 

termasuk barang-barang pembiayaan murabahah, untuk perdagangan 

tertentu dengan manfaat berdasarkan kesepakatan, kemudian, pada saat itu, 

barang-barang pendukung mudharabah dengan standar manfaat. bagi hasil 

yang biasanya banyak digunakan untuk keperluan tukar-menukar atau 

bercocok tanam. Apalagi ada juga dana ijaroh, multi-administrasi, dan 

sebagian dana cadangan untuk menggarap bantuan pemerintah daerah.” 

Mengingat pertemuan tersebut di atas, dapat dimaklumi bahwa KSPPS 

Al-Ansari adalah lembaga yang kegiatan usahanya di bidang permodalan, dan 

dana investasi/ pemberdayan sesuai dengan contoh bagi hasil (syariah) 

dengan tujuan koperasi syariah. Untuk bekerja pada bantuan pemerintah 

individu secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan dan menambah 

membangun permintaan uang sederhana sesuai standar Islam. Sejalan 

dengan itu, standar dalam UU Koperasi no. 25 Tahun 1992, koperasi termasuk 

koperasi syariah masih dilekatkan dengan pertimbangan-pertimbangan ke 

arah kemajuan administrasi kependudukan yang ahli dengan menitikberatkan 

pada jiwa pedoman hubungan kekeluargaan. 
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KSPPS Al-Ansari umumnya bekerja sama mengingat aturan syariah yang 

bermanfaat bahwa kelimpahan adalah perintah dari Allah SWT. dengan 

melaksanakan pedoman pemberian manfaat berdasarkan persetujuan daerah 

setempat. Dengan demikian, KSPPS Al-Ansari berperan penting dalam 

melibatkan UMKM di Kota Bukittinggi. 

 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Koperasi Simpan 

Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari, maka dapat disimpulkan 

bahwasanya: 

1. KSPPS Al-Ansari berperan dalam menciptakan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Kota Bukittinggi. Hal ini terlihat dari penegasan 

Kabag Operasional bahwa pemberian pinjaman atau pendanaan dari 

KSPPS Al-Ansari sangat bermanfaat dalam menciptakan UMKM dan telah 

memenuhi kebutuhan UMKM. 

2. KSPPS Al-Ansari dapat menjadi jawaban atas permasalahan dalam 

peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota 

Bukittinggi khususnya masalah permodalan yang dapat menghambat 

usahanya. Sehingga dengan adanya pendanaan dengan kerangka 

murabahah, Bai Bitsaman Ajil dan mudharabah yang diberikan kepada 

daerah, khususnya para pelaku bisnis yang membutuhkan modal, 

mereka tidak perlu repot-repot mencari kredit. Karena dengan 

peningkatan modal, bisnis juga telah memperoleh landasan, khususnya 

peningkatan dalam pembayaran, penciptaan dan pelaksanaan. Sehingga 

dengan bertambahnya produksi, bayaran juga akan meningkat secara 

konsekuen. 

3. Dilihat dari survei keuangan syariah, semua pelaksanaan program yang 

dilakukan oleh KSPPS Al-Ansari telah sesuai dengan standar moneter 

syariah. Hal ini terlihat dari setiap program yang dijalankan telah 

mempertimbangkan standar Islam, khususnya setiap program yang 

berkaitan dengan penguatan koperasi syariah harus sesuai dengan 

standar Islam, misalnya membatasi tindakan riba, gharar dan maisir dan 

selanjutnya menuju bunga emas. 
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