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Skripsi ini berlatar belakang masalah karena banyak dijumpai masyarakat 

Kolam Kanan lebih memilih meminjam uang di Gapoktan Tani Mulyo 

dibandingkan di Bank yang terdapat di daerah sana, dan juga usaha yang dijalankan 

Gapoktan Tani Mulyo bisa berkembang daripada bank tersebut.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah  mengetahui praktik pinjam meminjang 

uang pada Gapoktan Tani Mulyo di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito 

Kuala, mengetahui alasan yang melatangbelakangi peminjaman uang pada 

Gapoktan Tani Mulyo, dan dampak dari peminjaman uang tersebut terhadap usaha 

tani anggota tani. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yang bersifat 

kualitatif yang berlokasi di desa Kolam Kanan Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala. 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik 

wawancara, observasi,  dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dioalah dan 

dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang di dapat untuk memperoleh 

kesimpulan.  

Hasil penelitian terhadap 25 informan yang terdiri dari 1 ketua umum 

Gapoktan Tani Mulyo, 12 Ketua kelompok tani dan 12 anggota tani Gapoktan Tani 

Mulyo, diperoleh beberapa kesimpulan yang hampir sama jawabannya bahwa 

praktik pinjam meminjan di Gapoktan Tani mulyo dalam melakukan peminjaman 

di sertai jasa jasa atau bunga, di dalam perbankan syariah hal ini sangat di larang, 

dan peminjaman yang diperbolehkan dalam perbankan syariah adalah akad Al-

Qardh dan dalam transaksinya sebaiknya menggunkan akad mudharabah karena 

akan mengutungkan dari kedua belah pihak dan terhindar dari riba.Alasan 

melatarbelakangi peminjaman tesebut karena prosesnya mudah, cepat, pelayanan 

ramah, proses pengembalian peminjaman mudah, dan tanpa disertakan jaminan. 

Dampak yang diberikan dalam peminjaman tersebut adalah mendapatkan modal 

usaha dan usaha taninya dapat berkembang, Cuma satu orang yang mengalami 

gagal panen yaitu bapa Musto. Dalam Islam sangat dianjurkan membantu orang 

yang sedang kesusahan, dan saling membantu dalam kebaikan.  
 

 

 

 


