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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Selama 21 tahun pertama Indonesia merdeka, perekonomian bangsa menghadapi 

tantangan dan ujian berat, termasuk adanya rongrongan dari dalam dan luar negeri, yang 

nyaris membuat sendi – sendi perekonomian nasional mati. Pada 1959, trend paham 

kapitalisme liberalisme secara konstitusional ditolak, sehingga sistem ekonomi nasional 

lebih condong ke sistem ekonomi etatistik (segalanya negara) yang otomatis mematikan 

segala daya kreasi masyarakat. Ekonomi Komando yang berlangsung selama tujuh tahun 

dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966 dan mencapai titik paling kritis dengan 

hiperinflasi 650% pada 1966, hampir melumpuhkan seluruh sistem produksi dan 

distribusi nasional.1 

Ekonomi Orde Baru yang dimulai sejak tahun 1966 secara radikal membalikkan 

arah sistem ekonomi Indonesia. Pembangunan diarahkan pada demokrasi ekonomi, dan 

politik ekonomi diarahkan pada upaya untuk menggerakkan kembali roda ekonomi 

nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegiatan pencetakan uang yang telah 

berlangsung hampir tanpa kendali dihentikan, anggaran belanja pemerintah dibuat 

berimbang, dan produksi dalam negeri khususnya bidang pangan ditingkatkan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang terus bertambah. Sistem ekonomi pasar 

bebas mulai berjalan normal, pembangunan ekonomi dibangun berdasarkan Rencana 

                                                 
1 Widjanarto, Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta : Grafiti, hal 13. 
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Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Rencana Pembangunan Lima Tahun ini 

diarahkan dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1994.2 

Ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, 

dimulai dari negara yang sudah siap menghadapi krisis ekonomi tersebut seperti 

Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei sampai pada negara – negara berkembang 

seperti Indonesia, salah satu negara yang mengalami tahun – tahun ledakan kemajuan 

yang dirasakan kawasan Asia Tenggara sampai pada Filipina, negara yang tidak 

mengalami tahun – tahun ledakan, tetapi mengalami perubahan drastis Produk Nasional 

Bruto Riil dari tahun 1980 sampai tahun 2000.3 Indonesia sendiri mengalami krisis hebat 

yang mengakibatkan terjadinya tingkat pertumbuhan ekonomi minus 14 persen pada 

1998.4  

Krisis ekonomi itu sudah mulai berlalu, tetapi kita baru menyadari bahwa 

pembangunan di bidang ekonomi lebih diutamakan namun dengan mengabaikan 

pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut 

munculah berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional.. Oleh karena itu, 

sewajarnya pemerintah berbenah diri dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan 

pembangunan ekonomi yang sedemikian pesatnya. Salah satu caranya adalah dengan 

mengadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya terhadap berbagai perangkat hukum 

dan perundang - undangan nasional yang mengatur bidang ekonomi.5  

                                                 
2 Asyakuri ibn Chamim, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta : Diktilitbang Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah, hal 143. 
3 Vedi R Hadiz, Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara, hal 16. 
4 Ibid, hal 8. 
5 Rachmadi Usman, Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, P.T Gramedia Pustaka Utama, hal 2.  
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Banyak sekali produk Undang – Undang yang membahas masalah di atas, tetapi 

dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan UU no 20 tahun 2008 karena, 

UU ini baru dan sangat relevan pada masa sekarang. 

Juga didalam TAP MPR NO. XVI/1998 ditegaskan tentang perlunya penerapan 

sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya – upaya pemberdayaan ekonomi 

rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat ini dianggap penting karena ketertinggalan sektor 

ekonomi rakyat dari sektor ekonomi menengah dan besar, sehingga menimbulkan 

kecemburuan dan kesenjangan sosial. Hal ini menjadi masalah yang serius bagi bangsa 

Indonesia di masa sekarang. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi 

kerakyatan yang mampu mewujudkan demokrasi dalam tatanan ekonomi nasional. 

Sistem ideologi suatu bangsa akan menentukan sistem ekonomi seperti apa yang 

tercantum dalam Pancasila sila ke-4. Penggunaan istilah ’’kerakyatan’’ dipastikan 

mengandung unsur demokrasi yang kental. Bila istilah ’’kerakyatan’’ dalam ungkapan 

’’ekonomi kerakyatan’’ itu dicari maknanya sesuai kedudukanya sebagai kata sifat, kata 

lain dari ’’ekonomi kerakyatan’’ sesungguhnya adalah ’’ekonomi yang demokratis’’ atau 

’’demokrasi ekonomi’’. Artinya, kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan 

kemakmuran perorangan. 

Untuk memberdayakan perekonomian rakyat, kedaulatan harus dikembalikan 

pada rakyat, karena hanya dengan kedaulatan rakyat itulah ekonomi kerakyatan dapat 

terwujud. Pemberdayaan ekonomi rakyat juga merupakan bagian integral dalam 

mewujudkan ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Arus ekonomi global harus 

diimbangi dengan penguatan pondasi ekonomi dalam negeri. Oleh karenanya, sistem 

ekonomi kerakyatan harus didukung dengan keberpihakan pemerintah dalam 
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pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena dengan ekonomi rakyat yang tangguh, ketahanan 

nasional di bidang ekonomi dapat terwujud. 

Para pengamat acapkali melakukan kritik terhadap pelaksanaan pembangunan 

ekonomi Indonesia yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan, karena dengan otomatis 

perekonomian rakyat akan cenderung terabaikan. Padahal, GBHN sendiri sudah lama 

menempatkan aspek pemerataan pada urutan pertama dalam Trilogi Pembangunan 

Indonesia.6 Dengan ditempatkannya pemerataan sebagai logi pertama, dalam rencana 

masa depan perekonomian Indonesia, seharusnya perhatian lebih diarahkan pada prospek 

perekonomian rakyat, bukan pada pertumbuhan ekonomi besar. 

Upaya untuk memberdayakan ekonomi rakyat, khususnya koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM), dimaksudkan agar mampu berkembang menjadi usaha 

yang mandiri dan kokoh dalam struktur perekonomian nasional. Melalui paradigma baru, 

diharapkan tidak lagi terjadi pemusatan aset ekonomi produktif pada segelintir orang atau 

golongan. Sebaliknya paradigma baru ini dimaksudkan untuk memperluas aset ekonomi 

produktif di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi dan advokasi rakyat dalam proses 

pembangunan, berkembangnya basis ekonomi wilayah di tingkat kabupaten dan 

pedesaan, meluasnya kesempatan usaha bagi koperasi dan UKM, dan pemerataan serta 

keadilan bagi rakyat dalam menikmati hasil – hasil pembangunan.  

 Dalam ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia serta harus ada upaya keras untuk memberdayakan 

ekonomi rakyat. Pola pemberdayaan yang dilakukan yaitu menciptakan kemandirian bagi 

ekonomi rakyat, melalui koperasi dan UKM agar memiliki nilai tambah.  

                                                 
6 Periksa,GBHN Trilogi Pembangunan. 



 5

Upaya tersebut memerlukan peran aktif dari pemerintah yang tidak hanya 

memberikan bantuan dengan belas kasihan, tetapi sekaligus mengupayakan fasilitas dan 

program – program yang menjadikan ekonomi rakyat lebih produktif. Hal ini sejalan 

dengan apa yang telah disampaikan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, 

Suryadharma Ali dan tiga wakil bank peserta penyalur, bank BRI, bank BNI, dan bank 

Mandiri dalam Raker dengan Komisi VI DPR pada tanggal 22 Agustus 2008 lalu, yang 

menghasilkan kesepakatan bahwa komisi VI menyetujui penambahan dana sebesar Rp.1 

triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan asumsi gearing ratio 10 kali, 

dan tambahan KUR untuk periode tahun ini akan meningkat menjadi Rp.10 milyar. 

Ditambah dengan dana sebelumnya sebesar Rp.14,5 triliun, total dana KUR yang 

disalurkan menjadi Rp.24,5 triliun. Kementerian Negara Koperasi dan UKM mengajukan 

penambahan dana KUR kepada Departemen Keungan setelah serapan dari Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) hingga awal Agustus hampir mencapai Rp 9 triliun. 7 

Dari uraian di atas seharusnya kita menyadari benar arti pentingnya ekonomi 

rakyat dalam perekonomian Indonesia. Maka dalam hal ini penulis akan mengkaji 

pelaksanaan pemerintah terkait dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan judul 

skripsi. 

“TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO 

DAN KECIL MENURUT UU No 20 Tahun 2008“ (Studi pada sentra industri 

jamu Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo) 

 

 

                                                 
7 Rapat Kerja Bersama antara Komisi VI DPR dengan Kenenterian Negara Koperasi dan UKM beserta 
tiga wakil bank peserta penyalur, 22 Agustus 2008. 
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B.Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah berguna untuk memberikan suatu gambaran yang jelas 

mengenai masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian hukum ini dan 

untuk menghindari adanya perluasan masalah atau salah tafsir (ambigu) sebagai akibat 

luasnya ruang lingkup masalah yang dikaji serta agar penelitian ini bisa lebih terarah dari 

apa yang telah menjadi dasar permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka penulis 

melakukan pembatasan penelitian terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi Usaha Mikro 

dan Kecil berdasarkan pasal 22 huruf a Undang – Undang No. 20 tahun 2008, yang ada di 

wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya pada Sentra Industri Jamu di Kecamatan 

Nguter. Penulis memilih Sentra Industri Jamu tersebut, dikarenakan Industri tersebut 

dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro dan Kecil dan selama ini masih jarang sekali 

menjadi objek dari suatu penelitian hukum. 

 

C. Rumusan Masalah 

Definisi permasalahan menurut Fred N.Kerlinger adalah sebagai pertanyaan-

pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Perumusan masalah diperlukan 

untuk memusatkan perhatian tentang masalah-masalah apa saja yang hendak diteliti 

sehingga dapat memudahkan dalam melakukan suatu penelitian yang ingin dilakukan. 

Sebelum seorang penulis merumuskan judul, maka biasanya penulis merumuskan 

masalahnya terlebih dahulu. Akan tetapi di atas kertas, maka penulis akan mulai dengan 

perumusan judul terlebih dahulu. Suatu masalah sebenarnya merupakan suatu proses 
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yang mengalami halangan didalam mencapai tujuannya. Biasanya halangan tersebut 

hendak diatasi dan inilah yang antara lain menjadi tujuan suatu penelitian.8 

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, 

maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, menurut 

UU no 20 tahun 2008 terutama pada Sentra Industri Jamu di Kecamatan 

Nguter? 

2. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan ini dan 

langkah – langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan 

permasalahan itu ? 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Menurut Soerjono Soekanto maksud dan tujuan penelitian adalah merupakan 

bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih  

mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktik. Kemudian menurut 

beliau tujuan penelitian hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian hukum 

secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian secara 

khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu – ilmu 

sosial.9 

                                                 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,UI Pres, hal 109. 
9 Ibid, hal 49. 
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Berdasarkan permasalahan yang ada serta manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini, sejalan dengan pemikiran di atas maka penelitian ini mempunyai dua 

tujuan yaitu tujuan penelitian hukum secara umum dan secara khusus. Tujuan penelitian 

hukum secara umum sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil, 

menurut UU no 20 tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam 

pembiayaan ini. 

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan khusus yakni untuk 

mengkaji pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah, dalam pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil terutama bagi usaha jamu 

pada sentra industri jamu di Kecamatan Nguter. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang 

telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya 

penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi 

perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan 

masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada 

umumnya dan ilmu Hukum Lembaga Keuangan pada khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang 

menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti. 

b. Penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam 

memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu 

yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut 

bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisanya dan dengan 

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah - masalah yang ditimbulkan faktor 

tersebut.10 

Metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode 

dapat dirumuskan sebagai : 

a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 
                                                 
10Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal 1. 
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b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Metode Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud metode penelitian hukum adalah 

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu 

yang betujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 

dengan pendekatan normatif dan sosiologis karena dalam penelitian ini memandang 

hukum sebagai perpaduan antara konsepnya yang bersifat normatif dan sosiologis. 

Konsep ini biasanya digunakan oleh para ahli dan sarjana hukum, yang menggunakan 

hukum dalam konsepsinya yang bersifat sosiologis. 

2. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam menunjang penelitian 

ini, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan 

memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, 

menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterprestasikan data yang 

didapat guna memecahkan masalah yang dihadapi yaitu tentang pelaksanaan pembiayaan 

Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan UU No 20 tahun 2008. 

3. Lokasi Penelitian 

Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta memudahkan dalam pencarian 

informasi dan data, maka penulis melakukan penelitian ini di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo, tepatnya pada Sentra Industri Jamu di Kecamatan Nguter. 
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4. Jenis Data 

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum 

mengatakan bahwa data adalah merupakan sesuatu yang akan diteliti dalam hal ini  

adalah gejala dan hasil-hasilnya. 

Telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif sosiologis maka data yang digunakan juga mencerminkan metode penelitian 

normatif yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder dan metode 

penelitian sosiologis yang lebih mengutamakan data primer dalam menunjang penelitian. 

Sehingga dalam penelitian ini data – data yang digunakan antara lain : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara 

mengumpulkan sejumlah keterangan melalui wawancara secara terarah dan 

sistematis dengan objek penelitian. Ini dapat berupa kata –kata tertulis atau lisan 

dari orang – orang dan perilaku yang diamati.11 Dalam penelitian ini pihak – 

pihak yang terlibat yakni Pengusaha Jamu di Kecamatan Nguter dan Lembaga – 

lembaga yang menjadi pelaksana dari pembiayaan ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan informasi atau 

pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, 

dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil kepustakaan, dokumen – dokumen 

resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sumber tertulis 

                                                 
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Pres, hal 10. 
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lainnya.12 Dalam penelitian ini data sekunder dapat berupa keterangan atau fakta 

yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan, 

karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti oleh penulis. 

5. Sumber Data 

Mengacu pada uraian data di atas maka penulis dalam hal ini menggunakan jenis data 

yang berasal dari dua sumber, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa keterangan hasil wawancara langsung 

dengan Pengusaha Jamu di Kecamatan Nguter dan kepala instansi atau badan  

pelaksana dalam pembiayaan ini. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data ini meliputi bahan kepustakaan, arsip, literatur, dokumen serta tulisan – tulisan 

lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Jenis sumber data sekunder 

dalam penelitian ini meliputi : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara. Penelitian ini 

menggunakan Undang – undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan 

dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Dalam hal ini 

                                                 
12 Ibid, hal 12 



 13

penulis menggunakan buku – buku tentang hukum lembaga keungan dan 

hukum perusahaan. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan 

sebagainya. 

6. Metode Pengumpulan Data 

 Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit 

tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan 

atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data 

tersebut, dapat dipergunakan masing – masing, maupun secara bergabung atau bersamaan 

untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, karena masing – 

masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.13  

 Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal, penulis menggunakan ketiga alat 

tersebut secara bersama – sama dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Observasi 

Tujuan pengamatan adalah terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai 

perilaku dalam kenyataan serta untuk memahami perilaku tersebut.14 Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek dari observasi adalah pelaksanaan 

pembiayaan bagi usaha jamu yang ada pada sentra industri jamu di 

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

b) Wawancara 
                                                 
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta,UI Pres, hal 66. 
14 Ibid, hal 67. 
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Merupakan alat pengumpulan data yang diperoleh secara lisan dari subjek 

atau responden berkaitan dengan data dari penelitian. Dalam hal ini, penulis 

melakukan wawancara dengan pemilik usaha jamu yang ada pada sentra 

industri jamu di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. 

c) Studi Kepustakaan 

Proses pencarian data – data dengan melakukan penggalian materi terhadap 

beberapa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data di dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu, 

a) Reduksi data  

Merupakan proses pengolahan data, memisahkan data yang penting atau yang 

berkaitan dengan masalah yang dikaji dengan data – data yang tidak sama sekali 

terkait dengan masalah yang dikaji, mengelompokkan data dan kemudian 

melakukan pemberian kode pada data. 

b) Pemayaran data 

Pemayaran data dapat dipahami sebagai suatu proses peringkasan dan 

pengorganisasian data yang memungkinkan agar data dapat dimengerti dengan 

mudah dan tidak mengurangi makna dan isi dari data tersebut. Bisa dikatakan juga 

bahwa pemayaran data adalah proses editing. 

c) Penarikan kesimpulan 

Pengambilan makna dari data yang diperlukan. 

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari metode pengumpulan data, maka 

dilakukan analisis data menggunakan metode normatif kualitatif yaitu dengan melakukan 
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kegiatan inventarisasi peraturan perundang – undangan, yurisprudensi dan doktrin yang 

kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari objek yang diteliti sebagai 

satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir kita dapat mengetahui bagaimanakah 

hukum yang secara faktual mengatur masalah yang tengah diteliti hukum in concreto 

(konklusi)15 Analisis kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif. 

Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Menentukan apa yang menjadi premis mayor. 

Premis mayor ini berasal dari hukum in – abstracto (dalam wujudnya sebagai 

peraturan perundang – undangan). Dalam hal ini harus dicari dan diketahui dulu 

mengenai dimanakah hukum dari peristiwa yang akan dikaji tersebut akan 

ditemukan (di dalam peraturan perundang – undangan apa) dan bagaimanakah isi 

(bunyi) peraturannya. Dengan demikian pada tahap ini kita sedang melakukan 

kegiatan inventarisasi hukum positif atau hukum in abstracto, beserta perangkat – 

perangkat yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut.16 

2) Menentukan apa yang menjadi premis minor.  

Premis minor ini berasal dari fakta – fakta yang ada di masyarakat. Kegiatan 

utama pada tahap ini adalah, menginventarisasi berbagai fakta yang relevan untuk 

kemudian mendeskripsikannya dalam uraian yang logis, konsisten dengan kata 

lain pada tahap ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan fakta – fakta dengan 

masalah yang tengah dikaji. 

3) Menarik konklusi. 

                                                 
15 Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Surakarta, 2004, hal 25. 
16 Ibid 
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Konklusi pada dasarnya adalah jawaban terhadap masalah yang dirumuskan atau 

dengan kata lain konklusi merupakan hukum in concreto yang dicari. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah apa 

yang tengah dikaji dalam skripsi ini maka, penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) 

bab, yang terbagi atas : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdapat uraian tentang : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai : 

A. Perjanjian Pada Umumnya 

1. Pengertian Perjanjian 

2. Asas – Asas Perjanjian 

3. Syarat Syahnya Perjanjian 

4. Jenis – Jenis Perjanjian 
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5. Hapusnya Perjanjian 

B. Perjanjian Kredit Sebagai Salah Satu Pembiayaan  

1. Pengertian Kredit 

2. Jenis – Jenis Kredit 

3. Fungsi Kredit  

4. Manfaat Kredit 

5. Unsur – Unsur Kredit 

6. Perjanjian Kredit  

• Pengertian Perjanjian Kredit 

• Syarat – Syarat Perjanjian Kredit 

• Hapusnya Perjanjian Kredit 

• Fungsi Perjanjian Kredit 

C. Bank 

 1. Pengertian Bank 

 2. Jenis – Jenis Bank 

 3. Bentuk – Bentuk Bank 

D. Usaha Mikro dan Kecil 

 1. Pengertian Usaha Mikro dan Kriterianya 

  2. Pengertian Usaha Kecil, Kriteria, dan Bentuk – Bentuk Usaha Kecil 

E. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat 

  1. Pembuatan Hukum 

  2. Bekerjanya Hukum di Bidang Pengadilan  

  3. Pelaksanaan Hukum 
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BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini memuat uraian – uraian pembahasan tentang hasil dari penelitian, 

yang dapat berguna untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab 

masalah – masalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil menurut UU no 

20 tahun 2008.  

2. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan ini 

dan langkah – langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam 

mengatasi masalah tersebut. 

BAB IV  PENUTUP 

 Dalam bab yang terakhir ini, merupakan pembahasan akhir yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut bermanfaat bagi pelaksanaan 

pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan bagi masyarakat luas pada umumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


