
PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM MEMBERIKAN 
KREDIT DI KALANGAN MASYARAKAT KLATEN 

(Studi Di KUD “JUJUR” Karangnongko) 
 
 

 

 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi  Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar 
Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum 

 Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 

Disusun Oleh : 
 

ROCHMAD HARDIANTO 
C.100.040.027 

 
 
 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2009



BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang ini pembangunan yang sedang kita laksanakan 

dewasa ini adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, 

bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil 

dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan 

UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang 

aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang 

merdeka, bersahabat, tertib dan damai1.  

Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang 

merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber 

daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan 

terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan 

selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang 

ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.  

Bertitik tolak pada pembangunan tersebut,maka pemerintah dan rakyat 

Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina 

kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi2: 

                                                 
1 GBHN 1998.Ketetapan  MPR RI 1998 beserta GBHN MPR RI 1998-2003. Citra Umbara 
Bandung, Hal 35  

2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 



“Pemanfaatan kekayaan alam tersebut oleh rakyat Indonesia 

diselenggarakan dalam susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan 

kegotong royongan”.  

Oleh sebab itu pemerintah turut secara aktif dalam upaya pembangunan 

tersebut.salah satunya adalah mendukung masyarakat dengan mendirikan 

Koperasi. keikutsertaan pemerintah ini, selain didorong oleh adanya kesadaran 

untuk turut serta dalam pembangunan Koperasi, juga merupakan hal yang 

sangat diharapkan oleh gerakan Koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh 

terbatasnya kemampuan Koperasi dinegara yang sedang berkembang, untuk 

membangun dirinya atas kekuatan sendiri.  

Pengertian Koperasi ini menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor  25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah : 

“Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan.”3 

Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang 

mendorong perkembangan Koperasi secara sehat, baik dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam 

membangun system perekonomian nasional.sebagai organisasi ekonomi, 

perkembangan Koperasi tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi 

persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. 

                                                 
3 Undang-Undang, No 25, Tahun 1992 Pasal 1, Tentang  Perkoperasian. 



Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah diharapkan dapat menjamin 

berlangsungnya proses persaingan itu secara sehat.  
 

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, Koperasi harus makin 

dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola 

secara efisien, karena Koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai 

dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi 

ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan  kehidupan ekonomi yang bercirikan 

demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraaan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.   

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, 

karena Koperasi dinilai mampu memberikan berbagai kelebihan kepada para 

anggota atau masyarakat yang memanfaatkan keberadaannya, Koperasi 

sebagai wadah perekonomian rakyat mempunyai fungsi dan peran seperti yang 

tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 sebagai berikut :4 

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

masyarakat. 

                                                 
4 Undang-undang No 25 Tahun 1992, Pasal 4 Tentang Perkoperasian. 



3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya. 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional 

yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi.   

Salah satu program pengembangan Koperasi yang cukup menonjol 

pada masa ini adalah pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Pengertian 

KUD disini adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk 

desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup 

satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari 

beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. 

Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh 

pemerintah. 

Menurut instruksi presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 

1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat 

menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan 

dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral.  

Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat 

dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang 

adil makmur akan juga tercapai dengan melalui pembangunan dibidang 

ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang 

ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan. 



adanya KUD tersebut diharapkan akan mampu menghapuskan system ijon dan 

tengkulak yang dalam prakteknya sangat merugikan masyarakat pedesaan, 

.karena sistem ijon maupun tengkulak tersebut merupakan pelarian dari 

masyarakat ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Ketergantunagan petani kepada para tengkulak disebabkan oleh 

keadaan ekonomi para petani tersebut, mereka sering kekurangan modal dalam 

melakukan usahanya, untuk mengatasi keadaan tersebut, mereka meminjam 

uang kepada para tengkulak dengan mengijonkan hasil pertaniannya, akibatnya 

para tengkulak yang sekaligus berfungsi sebagai pelepas uang itu, dapat 

mempermainkan harga barang-barang pertanian sesuai dengan kehendak 

mereka. Inilah yang mendorong masyarakat untuk mendirikan Koperasi Unit 

Desa (KUD) sebagai wadah penyalur kredit di masyarakat pedesaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,maka penulis ingin meneliti 

mengenai : 

“PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM MEMBERIKAN 

KREDIT DIKALANGAN MASYARAKAT KLATEN” (Study kasus di 

Koperasi Unit Desa (KUD) “JUJUR” Cabang Karangnongko,Klaten) 

 
B. Perumusan masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang permasalahan yang hendak diteliti dan dicairkan pemecahannya, 

sehingga nanti akan dapat menghasilkan data data yang sesuai dengan yang 

diinginkan dan penyusunan hasil penelitiannya dapat dilakukan secara 

sistematis dan mudah untuk dipahami. 



Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Jenis-jenis kredit apa saja yang dapat diberikan oleh Koperasi Unit Desa? 

2. Bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan pemberian kredit kepada 

masyarakat? 

3. Bagaimana pengaruh kredit yang diberikan Koperasi Unit Desa  kepada 

masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui jenis kredit apa yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa. 

2. Untuk mengetauhi bagaimana tata cara atau prosedur pelaksanaan 

pemberian kredit kepada masyarakat. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kredit yang dilakukan Koperasi 

Unit Desa (KUD) kepada masyarakat.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah 

yang diselidiki. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang 

bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya 

harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. 



Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan 

yakni dari segi teoritis dan segi praktis5. 

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat 

memberikan berbagai manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetauhan yang didapat dalam bangku 

perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan. 

b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi 

peneliti. 

c. Untuk mengetauhi secara mendalam tentang Koperasi dan Koperasi Unit 

Desa (KUD). 

d. Menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat 

digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan 

khususnya tentang peran Koperasi Unit Desa dalam memberikan kredit 

di masyarakat. 

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang 

Koperasi Unit Desa. 

c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, khususnya hukum perdata. 

                                                 
5 Nawawi, Hadari dan H.M Martini, Instrument Pendekatan  Sosial , Suatu Pendekatan Proposal, 
Yogyakarta, UGM Press, 1995. Hal. 25. 



E. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu 

pengetauhan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan 

langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun skripsi. Suatu penelitian 

harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian 

tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ,mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetauhan. Mengembangkan berarti 

memperluas dan menggali lebih dalam suatu yang ada. Menguji kebenaran 

dilakukan jika apa yang sudah ada dirasa masih atau menjadi diragukan 

kebenarannya. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode penelitian 

suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi ilmu 

pengetauhan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan 

mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.6 

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, maka dalam 

menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian seperti dibawah 

ini : 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis 

yaitu pendekatan yang dilakukan secara kenyataan dalam praktek. 

                                                 
6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, Hal. 67. 



2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasar fakta yang tampak7. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) “JUJUR” cabang 

Karangnongko Klaten. Penentuan lokasi ini dilakukan, karena dekat dengan 

domisili atau tempat tinggal peneliti sehingga peneliti mudah manjangkau 

lokasi tersebut. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau 

fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak 

yang dipandang mengetauhi serta memahami tentang objek  yang diteliti 

yaitu kepala KUD “JUJUR” cabang Karangnongko, yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, 

tapi diperoleh melalui studi pustaka, literature, peraturan perundang-

                                                 
7 Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka, Cipta, 2003, Hal. 23. 



undangan, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan  

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui 

literature dan peraturan  perundang-undangan, serta buku buku yang ada 

kaitannya secara langsung dengan obyek yang diteliti. Cara ini 

dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat 

atau temuan yang berhubungan erat dengan permasalahan. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Wawancara (interview) 

Yaitu merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dengan 

tujuan tertentu dengan melakukan percakapan atau wawancara 

langsung antara peneliti dengan subyek penelitian untuk memperoleh 

berbagai keterangan atau jawaban yang dibenarkan dalam penelitian. 

Adapun subyek penelitian yang dimaksudkan yaitu : Kepala Koperasi 

Unit Desa (KUD) “JUJUR” Cabang Karangnongko yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

2) Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti. 

 

 



6. Metode Analisa Data. 

Data yang diperoleh baik dari study lapangan diteliti dengan metode 

analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan 

sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan responden baik 

secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu 

kesatuan utuh, kemudian dilakukan analisis guna menjawab permasalahan 

yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya 

akan didapat suatu skripsi yang ilmiah. 

 

F.  Sistematika Skripsi 

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika 

yang sudah baku. Sistematika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis besar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya8. Adapun skripsi yang penulis susun adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta, UI Press, 1998, Hal 250. 



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi. 

1. Pengertian Koperasi. 

2. Landasan dan Asas Koperasi. 

3. Prinsip-prinsip Koperasi. 

4. Tujuan, fungsi, dan Peran Koperasi 

5. Penggolongan Koperasi. 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian. 

1. Pengertian Perjanjian. 

2. Asas dalam Perjanjian. 

3. Syarat Sah Perjanjian. 

4. Wanprestasi 

5. Resiko. 

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit. 

1. Pengertian Kredit. 

2. Unsur-unsur Kredit. 

3. Kriterian Pemberian Kredit. 

4. Jenis-jenis Kredit. 

5. Jaminan Kredit. 

BAB III : PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN  

B. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Jenis-jenis kredit apa yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa 



2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan pemberian kredit kepada 

masyarakat 

3. Pengaruh kredit yang diberikan Koperasi Unit Desa  pada 

masyarakat. 

BAB IV : PENUTUP  

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


