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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi problem ekonomi yang sedang dihadapi, 

perubahan paling penting yang harus segera dilakukan adalah perubahan yang 

bersifat structural. Perubahan ekonomi secara structural berarti mengganti 

sistem ekonominya, misalnya dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik 

menjadi sistem ekonomi baru. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter, banyak 

usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) massal terhadap karyawannya oleh karena itu diperlukan strategi 

yang tepat guna memicu kembali pertumbuhan ekonomi yaitu antara lain 

dengan pemupukan modal yang bisa dilakukan dengan penyaluran kepada 

pinjaman kepada pengusaha baik yang sudah memiliki usaha maupun yang 

baru akan memulai usahanya. 

Penyaluran pinjaman harus memberikan kesempatan lebih banyak 

kepada para pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah atau yang lebih 

dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), karena pada saat terjadinya 

krisis moneter UKM-lah yang tetap bertahan dengan segala keterbatasannya 

sehingga pemerintah perlu mengubah orientasinya dengan memberdayakan 

sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Penyaluran pinjaman kepada UKM 

dapat dilakukan oleh perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. 

Di Indonesia lembaga keuangan yang cocok dalam penyaluran pinjaman 
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kepada UKM adalah Koperasi, karena koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta 

ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga koperasi mendapat kedudukan yang 

terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan 

satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai 

dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga 

dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.
1
 

Berdasarkan pasal 43 UU Nomor 25 Tahun 1992 usaha koperasi 

adalah usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan 

usaha dan kesejahteraan anggota. Serta kelebihan kemampuan pelayanan 

koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan 

anggota koperasi. Koperasi serba usaha merupakan koperasi yang 

menjalankan berbagai jenis usaha demi memenuhi kebutuhan anggota dan 

masyarakat. Serta koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha.
2
 

Koperasi dapat digolongkan mejadi beberapa jenis yakni koperasi konsumen, 

koperasi produsen, koperasi simpan pinjam dan koperasi pemasaran. Koperasi 

Serba Usaha sendiri juga bisa memberikan pinjaman berupa uang kepada 

anggotanya.  

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya tergolong sebagai koperasi 

dengan skala usaha cukup besar. KSU ini melaksanakan usaha simpan pinjam. 

                                                             
1
Revrisond Baswir, 1997, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, hlm. 41. 

2
Rudianto, 2010, Akuntansi Koperasi, Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, hlm. 118. 
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Permodalan koperasi ini meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

sukarela, dana cadangan, bantuan  modal dari Dana Pembangunan Kalurahan 

(DPK), dan resiko modal. Perjanjian pinjam meminjam ini dapat 

menimbulkan suatu perikatan antara debitur dan kreditur. Tetapi dalam 

pelaksanaannya terkadang debitur lalai mengembalikan uang sesuai dengan 

perjanjian. Di dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menentukan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik 

debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk 

perikatan-perikatan perorangan debitur itu. 

Dalam melakukan pinjaman tidak semua pihak memiliki kepemilikan 

barang atas barang atau hak tertentu  yang dijadikan sebagai jaminan atas 

pemberian pinjaman. Peminjaman dengan jaminan fidusia lebih mudah dan 

lebih murah dibandingkan dengan bentuk jaminan yang lain. Karena 

penjaminan fidusia tertuju pada benda bergerak, si debitur tetap berhak 

menguasai bendanya untuk dapat dipakai sehari-hari dan tujuannya 

memperoleh kredit tercapai.
3
 

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian hukukm dengan judul: TINJAUAN TENTANG 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN 

JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SERBA USAHA (STUDI KASUS 

DI KSU BHAKTI MULYA SURAKARTA). 

 

                                                             
3
Sri Soedewi Masjchun Sofya, 1977, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 

Khususnya Fidusia didalam Praktek  dan Pelaksanaannya di Indonesia,Yogyakarta: Fakultas 

Hukum UGM, hal.76. 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  

1. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya 

dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah 

yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana 

arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis 

permasalahan yang sedang diteliti. 

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan perjanjian pinjam-

meminjam dengan jaminan fidusia di KSU Bhakti Mulya Surakarta. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta? 

b. Bagaimana tanggung jawab pengurus dan upaya penyelesaiannya jika 

terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam 

dengan jaminan fidusia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian antara debitur dengan Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Bhakti Mulya Surakarta dalam pelaksanaan perjanjian. 
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2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengurus dan upaya penyelesaiannya 

jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam 

dengan jaminan fidusia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil ini dapat dimanfaatkan untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran guna memperkaya wawasan 

dalam hal perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah  pinjam-

meminjam. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pengertian Koperasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Menurut Moh. Hatta koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah 

untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan 

ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi yang 

didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.
4
 

                                                             
4
 Revrisond Baswir, 1997, Koperasi Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, hlm. 2. 
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Terbentuknya perjanjian pinjam-meminjam di dalam koperasi terjadi 

dengan adanya kesepakatan antara para pihak. Dalam kesepakatan ini 

biasanya para pihak sepakat dengan adanya pemberian jaminan  untuk 

menjamin adanya kepastian bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman 

beserta bunganya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah 

dibuatnya. 

Di dalam perjanjian pinjaman dengan jaminan terkadang masih 

memberatkan debitur, karena barang yang dijadikan jaminan debitur masih 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak kreditur yang 

memilih dengan menggunakan jaminan fidusia karena barang yang dijadikan 

jaminan masih tetap berada di dalam penguasaan debitur. Namun perjanjian 

pinjaman dengan jaminan fidusia sendiri harus didaftarkan di Kantor 

Pendaftaran Fidusia dengan biaya yang cukup mahal dan kedudukan barang 

jaminan fidusia itu tidak berada di tangan kreditur serta resiko jika barang 

jaminan tersebut itu hilang atau musnah maka tidak jarang kreditur yang 

membuat klausul perjanjian baku untuk melindungi dirinya dari resiko 

kerugian. 

 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
5
 Oleh 

                                                             
5
Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS, hlm. 6. 
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sebab itu sebelum melakukan penelitian, penulis akan menentukan terlebih 

dahulu metode yang akan digunakan. Adapun metode yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan.
6
 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha 

mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud 

untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.
7
 Dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan secara lengkap, obyektif dan menyeluruh mengenai 

pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia.  

3. Lokasi Penelitian 

 Untuk kepentingan analisis dan pengumpulan data, maka penelitian 

ini mengambil lokasi di Kantor Koperasi Serba Usaha Bhakti Mulya 

Surakarta, Jawa Tengah. 

 

 

                                                             
6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 53. 
7
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, hlm. 10. 
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4. Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah keterangan atau data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara 

terhadap nara sumber yang dianggap mengetahui segala informasi 

yang diperlukan dalam penelitian.
8
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data 

primer. Data sekunder yang berkaitan dengan hal ini yaitu:  

1) Bahan Hukum Primer 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 

c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari 

bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa 

serta memahami permasalahan, berbagai buku referensi tentang 

perjanjian pinjam-meminjam, jurnal penelitian dan lain sebagainya. 

                                                             
8
Ibid., hlm. 7. 
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5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu mengenai 

tentang perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia. Serta 

melihat referensi dari buku maupun dari perundang-undangan yang 

berlaku, kemudian dilakukan pengolahan data. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data, 

mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan hipotisis kerja yang diterangkan oleh data.
9
 

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis interaktif 

karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Penulis 

melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun studi 

kepustakaan kemudian data tersebut disusun dalam bentuk penyusunan 

data dan kemudian dilakukan proses pengumpulan data.  

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I mengenai pendahuluan yang berisikan gambaran singkat 

mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

                                                             
9
Jogiyanto, 2008, Metode Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 89. 
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Bab II mengenai Tinjauan Pustaka yang menjadi acuan dalam 

penulisan yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pinjam-

Meminjam, Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia dan Tinjauan Umum 

tentang Koperasi. 

Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis 

akan menguraikan dan membahas tentang: (1) Bentuk Perjanjian dalam 

Pelaksanaan Pinjam-Meminjam dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Serba 

Usaha Bhakti Mulya Surakarta; (2) Tanggung Jawab Pengurus dan Upaya 

Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam- 

Meminjam dengan Jaminan Fidusia. 

Bab IV mengenai Kesimpulan dan Saran terkait dengan permasalahan 

yang akan diteliti.  

 


