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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda bangsa Indonesia telah 

menumbuhkan barbagai krisis  yang bermula dari krisis moneter merambah ke 

krisis ekonomi. Dari krisis ini kemudian berkembang menjadi krisis 

multisektor (crisis of multidimensional) karena hampir semua garis kehidupan 

berbangsa dan bernegara tidak luput dari krisis. Krisis itu antara lain krisis 

kepemimpinan (leadership), kepercayaan (trust), bahkan lebih parah lagi 

krisis moral. Hal ini mencuatkan adanya tuntutan reformasi total dan 

mendasar. 

Pembangunan yang terus dilakukan pemerintah Indonesia seharusnya 

mencakup upaya perubahan dan peningkatan di segala bidang, baik ekonomi, 

politik, sosial, budaya, dan  keamanan secara riil. Pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan menjadi semacam kunci 

keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (levels of 

living) warga negaranya. Pandangan itu sesuai dengan dimensi perubahan 

paradigma pembangunan yang berkembang dewasa ini yang lebih banyak 

menaruh perhatian kepada persoalan-persoalan mengatasi keterbelakangan 

(tingkat hidup yang rendah, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan) 

yang pada umumnya dialami oleh negara-negara berkembang.  
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Sektor keuangan khususnya perbankan yang selama ini berperan dalam 

menggerakkan roda perekonomian sangat diperlukan untuk membantu 

pemulihan perekonomian pasca krisis. Sejak terjadi krisis ekonomi, perbankan 

nasional juga mengalami permasalahan yang cukup berat. Kinerja perbankan 

yang memburuk mengakibatkan terhambatnya penyaluran kredit. Sehubungan 

dengan kondisi tersebut, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperlukan 

peran lembaga lain yang dapat berfungsi sebagai complementary institution 

dari perbankan. 

Menurut Arifinal (1987:17) “Koperasi Indonesia merupakan suatu 

wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan 

dan kegotongroyongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa 

Indonesia, dengan tidak memandang golongan aliran, maupun kepercayaan”. 

Organisasi koperasi Indonesia menjamin hak-hak individu serta memegang 

asas-asas demokrasi.  

Menurut pertumbuhan koperasi di Indonesia, badan-badan tertentu 

pernah memasukkan unsur-unsur politik sehingga tujuan koperasi menjadi 

kabur. Mulai didasari pada arah koperasi yang bertentangan dengan tujuan 

pokok koperasi, sehingga koperasi hendaknya mampu memainkan peran yang 

sungguh-sungguh dalam tata ekonomi Indonesia berdasarkan perkembangan 

dan aktifitas ekonomi dan pembaharuan kebijaksanaan ekonomi, keuangan 

dan pembangunan. Perkoperasian  Indonesia disesuaikan dengan struktur 

demokrasi Indonesia. Pembangunan koperasi mulai menginjak taraf 

pembangunan dibidang perkoperasian diintegrasikan kedalam pembangunan 
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ekonomi yang diarahkan untuk pembentukan tenaga (entrepreneur skill) di 

kalangan masyarakat baik produsen maupun konsumen.  

Menurut Arifinal (1987:27) “Koperasi berfungsi meningkatkan 

pendapatan yang adil dan makmur yang merata”. Apabila usaha koperasi 

berhasilmaka barang-barang bagi masyarakat bertambah. Produksi bertambah 

berarti penghasilan kerja para anggota koperasi juga bertambah. 

Bertambahnya sumber penghasilan akan menambah pula pendapatan para 

anggota koperasi sebagai jalur yang dapat memenuhi kebutuhananggota serta 

meningkatkan taraf hidup. 

Pada dasarnya koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang tata 

kehidupannya berasaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu 

membantu.  

Bergotongroyong dangan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan 

bersama koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya 

terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipemngaruhi 

keadaan dan tempat lingkungan berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong 

dengan Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi koperasi asas gotong royong 

berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat dan tanggung jawab 

terhadap akibat dan kerja tanpa memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi 

untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur yang 

paling penting, karena koperasi tidak berkembang secara sendiri, melainkan 
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satu sama lain harus membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang 

diperoleh. 

Dewasa ini terdapat berbagai macam fasilitas perkreditan baik yang 

berasal dari lembaga keuangan formal maupun non formal termasuk 

didalamnya lembaga keuangan bank maupun bukan bank. Semakin 

beragamnya lembaga keuangan yang ada menyebabkan persaingan yang 

semakin kompetitif  diantara lembaga keuangan tersebut. Masing-masing 

lembaga keuangan tersebut saling bersaing untuk menarik perhatian 

masyarakat supaya mau menjadi nasabahnya. 

Dalam mengatasi persaingan tersebut, masing-masing lembaga harus 

mampu berkompetisi di sela laju perekonomian yang kian pesat, perusahaan 

dituntut untuk bisa bergerak menyelaraskan diri mengikuti kemajuan, 

perkembangan, dan perubahan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu seperti 

sekarang ini menyebabkan masyarakat lebih memilih Koperasi Serba Usaha 

(KSU) sebagai alternatif permintaan kredit., sehingga KSU dalam 

memberikan kredit kepada masyarakat menjadi meningkat. Sehingga KSU 

mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam lalu lintas dunia perbankan, 

tidak dapat dipungkiri bahwa untuk kalangan ekonomi kelas menengah ke atas 

lebih memilih lembaga keuangan lainnya yang lebih bonafide. Kalangan 

ekonomi kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan lembaga keuangan 

yang lebih praktis dan luwes dalam menjalankan praktek perbankan. 

Dalam sistem perkreditan perlu adanya jaminan yang digunakan 

sebagai alat untuk memberikan keyakinan pada pihak KSU dalam 
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memberikan pinjaman. Jaminan adalah suatu benda yang digunakan sebagai 

simbul untuk memperoleh pinjaman. Besar kecilnya suatu pinjaman juga 

sangat ditentukan dengan jaminan yang diberikan. Karena semakin besar 

jaminan yang diberikan oleh nasabah, maka semakin basar pula jumlah 

pinjaman yang diberikan oleh KSP. 

Menurut Hartono (2010) “Jaminan adalah sesuatu yang diberikan 

kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan” 

(http://kuliahade.wordpress.com).  Jaminan juga dapat diartikan sebagai 

penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk 

menanggulangi pembayaran kembali suatu utang.  

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat 

dapat diperhatikan bahwa umumnya  sering dipersyaratkan adanya penyerahan 

jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. 

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam 

rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan antara pihak-pihak 

yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi 

pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman 

uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan 

utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan intern pihak 

pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan 

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan  

penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai 
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badan usaha. Badan usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak 

peminjam untuk menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan 

utang pihak peminjam.jaminan utang yang ditawarkan (diajukan) oleh pihak 

peminjam umumnya akan dinilai oleh badan usaha tersebut sebelum diterima 

sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya.  

Dalam pelaksanaan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak 

pemberi pinjaman seharusnya melakukannya menurut ketentuan hukum yang 

berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hokum tentang 

penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. M. Bahsan (2007:3) 

mengemukakan bahwa: 

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau 
berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman 
uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan yang 
berlaku saat ini.  
 

Hukum jaminan juga merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang 

jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan 

piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. 

Menurut M. Bahsan (2007:108) secara umum jaminan kredit dapat 

dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Barang bergerak. 

2. Barang tidak bergerak. 

3. Jaminan perorangan (penanggungan utang). 

Masing-masing kelompok jaminan kredit tersebut terdiri dari berbagai 

macam jenis dan nama yang kadang-kadang sulit untuk dirinci secara tegas. 

Barang bergerak yang berupa barang berwujud, misalnya adalah sangat 
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banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan menjadi beberapa 

subkelompok, antara lain dapat berupa barang perhiasan, surat berharga, 

kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kantor, alat 

berat, alat transportasi laut dan sungai, alat transportasi udara, barang 

persediaan, barang dagangan, dan sebagainya. 

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang 

berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, 

gudang, hotel, dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa tagihan, 

piutang, dan sejenisnya. Tetapi untuk surat yang mempunyai harga mungkin 

masih perlu penegasan apakah termasuk sebagai barang berwujud atau barang 

tak berwujud misalnya saldo tabungan dan saldo giro yang seharusnya 

dibedakan dari bilyet deposito atau sertifikat deposito. 

Penanggungan utang dapat berupa jaminan pribadi (personal 

guaranty) dan jaminan perusahaan (company/ corporate/ guaranty). 

Penanggungan utang dalam istilah perbankan dan perkoperasian disebut 

dengan borgtocht. 

Dari praktik perkoperasian juga telah diketahui bahwa tidak semua 

jenis barang atau bentuk objek jaminan utang dapat diterima KSU dalam 

rangka kegiatan perkreditannya. Babarapa koperasi menetapkan secara tegas 

jenis objek jaminankredit yang tidak dapat diterimanya, misalnya yang berupa 

barang persediaan,tanah yang belum bersertifikat, saham, dan sebagainya. 

Kebijakan tersebut ditetapkan KSU berdasarkan alasan-alasan tertentu 

dengan memerhatikan kepentingannya, antara lain berupa pengikatan, 
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kepastian nilai (harga) dari objek jaminan kredit yang bersangkutan, 

kemudahan pencairan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan. 

Besarnya pendapatan masyarakat juga sebagai bahan pertimbangan 

pemberian pinjaman. Tingkat pendapatan masyarakat merupakan suatu 

penghasilan yang diperoleh seseorang per bulan maupun per minggu. Semakin 

besar tingkat pendapatan seseorang, maka pihak KSU juga dapat menawarkan 

pinjaman dalan jumlah yang besar. 

Menurut Budiono (1992:180) “Pendapatan adalah hasil dari penjualan 

faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor  produksi” 

(http://id.shvong.com). Sedangkan menurut Winardi (1992:171) “Pendapatan 

adalah hasil berupa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai dari pada 

penggunaan faktor-faktor produksi” (http://id.shvoong.com). 

Tingkat pendapatan masyarakat Indonesia pada umumnya berbeda-

beda. Tingkat pendapatan masyarakat menengah kebawah sangat berbeda 

dengan tingkat pendapatan masyarakat kelas menengah keatas. 

Dinegara berkembang seperti Indonesia mata pencaharian 

masyarakatnya sangat berbeda-beda. Ada yang bermata pencaharian sebagai 

guru, petani, nelayan, sopir, bahkan pedagang yang merupakan mayoritas 

mata pencaharian masyarakat Indonesia. Dimana dengan keanekaragaman 

mata pencaharian tersebut, maka tingkat pendapatannyapun juga beraneka 

ragam.  

Kalangan ekonomi menengah ke bawah merupakan kelompok 

masyarakat yang dominan dalam negara berkembang yang sebenarnya 
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menyimpan suatu potensi yang sangat besar oleh karena jumlahnya yang 

mayoritas. Dimana mereka mampunyai pendapatan yang relative kecil, 

sehingga mereka mamerlukan dana tambahan sebagai tambahan modal 

mereka dalam berusaha. Potensi itulah, khususnya potensi ekonomi yang akan 

dikelola dan dikembangkan oleh KSU salah satunya adalah para pedagang 

atau pengusaha kecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam 

menjalankan usahanya sehari-hari. Dalam hal ini, KSU berperan sebagai 

pendorong bagi para pedagang maupun pengusaha kecil dalam peningkatan 

kemampuan usahanya. 

Dalam meningkatkan usaha bagi pengusaha kecil seperti pedagang, 

KSU merupakan salah satu alternatif yang palig dominan dalam memajukan 

usaha tersebut. KSU sangat membantu dalam hal permodalan. Semakin besar 

modal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut, maka semakin besar pula 

kesempatan untuk mengambangkan usahanya.  

Dengan keterbatasan yang ada, KSU berusaha bersaing dalam lalu 

lintas dunia yang ada dan perdagangan yang semakin ketat seperti sekarang 

ini. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan dan syarat-syarat yang 

tidak berbalit-belit maka masyarakat akan lebih memilih untuk mengajukan 

kredit pada KSU dari pada lembaga keuangan lainnya. Meskipun ada 

kemudahan-kemudaha tersebut, KSU tetap bersikap hati-hati dalam 

memberikan kreditnya (Pudential Of Banking) terutama jaminan sebagai 

penjamin pembayaran dari penerima kredit (brogtocht).Keramahan karyawan 
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dalam memberikan pelaynan pada nasabah merupakan salah satu bentuk 

kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan pinjaman pada KSP.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam 

pembuatan skripsi ini mengambil judul “PINJAMAN KREDIT 

BERDASARKAN  JAMINAN DAN TINGKAT PENDAPATAN 

NASABAH PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BAYU MANDIRI 

DI JEPARA TAHUN 2011”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan untuk menspesifikasikan  pada fokus 

tertentu sehingga dimungkinkan dapat mengkaji dan meneliti lebih dalam 

tentang permasalahan tertentu. Pembatasan masalah yang dilakukan dalam 

penelitian ini  

adalah : 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada permasalahan pemberian jaminan dan 

tingkat pendapatan anggota dalam melakukan pinjaman kredit. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi fokus masalah 

untuk diteliti. Menurut Dirjen Dikti Depdikbud seperti yang dikutip oleh 

Cholid (2004:118) menjelaskan “Yang dimaksud variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian”. 
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Dalam penelitian ini yang akan menjadi obyek penelitian adalah 

pinjaman kredit berdasarkan  jaminan dan tingkat pendapatan anggota di 

KSU Bayu Mandiri di Jepara. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang 

melakukan pinjaman kredit di KSU Bayu Mandiri di Jepara. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh antara jaminan terhadap pinjaman kredit pada KSU 

Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011? 

2. Apakah ada pengaruh antara tingkat pendapatan nasabah terhadap 

pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011? 

3. Apakah ada pengaruh jaminan dan tingkat pendapatan nasabah terhadap 

pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jaminan terhadap pinjaman kredit pada KSU 

Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan anggota terhadap 
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pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jaminan dan pendapatan anggota terhadap 

pinjaman kredit pada KSU Bayu Mandiri di Jepara Tahun 2011. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk   

memperdalam pengetahuan yang sudah diterima di bangku kuliah. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pimjaman kredit. 

2. Manfaat Praktis   

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak 

koperasi. 

b. Memberikan informasi kepada anggota mengenai pinjaman kredit. 

c. Memberikan masukan kepada anggota agar tidak lagi malu 

menggunakan  jasa koperasi karena memandang koperasi merupakan 

lembaga yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi 

menengah keatas melainkan juga untuk masyarakat ekonomi menengah 

kebawah. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian koperasi, pengertian kredit, 

unsur-unsur kredit, tujuan kredit, jenis kredit, prosedur umum pemberian 

kredit, pengertian jaminan, pengertian pendapatan, pengaruh antara pinjaman 

kredit terhadap jaminan dan tingkat pendapatan anggota, kerangka pemikiran, 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian metode penelitian, jenis 

metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan 

sampling, jenis dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, variabel 

penalitian,  sumber data, teknik pengumpulan data, uji prasyarat analisis, 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berupa kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 


