
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperassian Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum Koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip Koperasi adalah 

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara 

demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan dengan adil sebanding 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut di Koperasi), 

pemberian jasa terbatas dengan modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian 

dan kerjasama antar Koperasi. 

Saat ini Koperasi selalu mengembangkan sayap di bidang usahanya guna 

mengikuti perkembangan manusia yang tidak terbatas. Salah satu bidang usaha 

Koperasi yang dilakukan saat ini yang semakin dibutuhkan masyarakat ialah 

masalah simpan pinjam. Oleh karena itu untuk menggalakkan usaha 

perkoperasian pihak Koperasi tersebut dalam kesejahteraan anggota Koperasi 

sama-sama melakukan kegiatan simpan pinjam. 

Koperasi tersebut yang bekerja sama memberi jasa untuk kesejahteraan 

anggota yang terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup 
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anggotanya. Jenis Koperasi baik dari bekerjanya Koperasi simpan atau Koperasi 

kredit tujuan utamanya ialah untuk sarana alternatif pinjaman uang atau kredit. 

Untuk itu sebuah Koperasi berupaya menghindarkan anggotanya dari rentenir 

untuk memberi pinjaman dengan bunga tinggi dan tanpa pinjaman yang jelas, 

sehingga dapat memperburuk perekonomian anggotanya. 

Sebelum memberi kredit, pihak kreditor (Koperasi Himma’Alya, Tunggal 

Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus) biasanya melakukan penelitian 

dahulu terhadap character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), 

collateral (agunan) dan condition of economic (prospek usaha debitor) atau yang 

dikenal dengan istilahe5C terhadap anggota Koperasi.  

Penelitian pada Koperasi tersebut untuk menjaga kemungkinan terjadinya 

tunggakan atau kredit bermasalah yang berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi. 

Dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini guna menjaga kemungkinan 

terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang berpengaruh terhadap kesehatan 

Koperasi. Koperasi ini mempunyai ciri khusus yaitu angsurannya berdasar 

mingguan. Dengan memberikan pinjaman kepada pemilik usaha kecil supaya 

usaha kecil dapat tambahan modal dan bisa menambah barang pada usahanya. 

Namun dalam kenyatannya yang diberikan pinjaman bukan hanya pemilik usaha 

saja tapi orang yang tidak memiliki usaha juga diberikan pinjaman. Dengan 

mudahnya memberikan pinjaman dengan hanya menggunakan syarat foto copy 

KTP setiap orang bisa mengambil pinjaman pada koperasi tersebut. Perjanjian 

pinjaman uang ialah suatu perjanjian antara orang ataupun badan usaha dengan 

seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan 
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tertentu dan pada kemudian hari harus mengembalikan kepada yang 

meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Dalam skripsi ini perjanjian 

pinjam meminjam sama pentingnya dengan pinjaman kredit (pinjam). Alasan 

pengambilan objek penelitian yaitu karena Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana 

dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus terdapat permasalahan yaitu mengenai 

pelaksanaan pembayaran yang tidak sesuai dengan isi perjanjian atau 

keterlambatan. 

Berdasar latar belakang di atas Penulis tertarik untuk mengambil judul 

Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Mingguan pada 

Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten 

Kudus. 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan  dibahas pada skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman mingguan pada Koperasi 

Himma’Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus? 

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian 

pinjaman mingguan pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan 

Harapan Mulya dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan 

perjanjian pinjaman pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan 

Harapan Mulya di Kabupaten Kudus? 
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C. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian ini 

mempunyai tujuan yang secara khusus ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk memahami dan menganalisis tentang pelaksanaan perjanjian 

pinjaman pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya 

di Kabupaten Kudus. 

2. Untuk memahami dan menganalisis mengenai hambatan-hambatan apa 

yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi 

Himma Alya , Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus dan 

bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Pinjaman Mingguan Pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana Dan Harapan 

Mulya di Kabupaten Kudus dapat memberikan kontribusi yang baik dan kegunaan 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan penelitian dapat berupa 

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat membantu penerapan dalam teori hukum 

perdata berkaitan dalam perjanjian pinjaman terutama mengenai 

pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Himma’Alya, Tunggal 

Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus. 
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b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak Koperasi 

Himma’Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus 

terkait dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman.  

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Pinjaman Mingguan pada Koperasi Himma’Alya, Tunggal Dana dan Harapan 

Mulya di Kabupaten Kudus” ini disusun dengan 5 (lima) bab, yang mana pada 

setiap bab saling berkaitan. Selanjutnya sistematika dalam penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I dengan judul “Pendahuluan”, yang memberikan uraian tentang 

Latar  Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB II dengan judul “Tinjauan Pustaka”, yang memberikan uraian 

tentang kajian teoritis yang pada pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan 

tentang Perjanjian dan Tinjauan tentang Koperasi. 

BAB III dengan judul “Metode Penelitian”, yang memberikan uraian 

tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, 

Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Pengumpulan Data serta 

Metode Analis Data. 

BAB IV dengan judul “Hasil Penelitian dan Pembahasan”, yang 

memberikan inti dari skripsi yang meliputi ; pelaksanaan perjanjian pinjaman 
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mingguan pada Koperasi Himma’Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di 

Kabupaten Kudus dan Hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian 

pinjaman mingguan pada Koperasi Himma Alya, Tunggal Dana dan Harapan 

Mulya dan cara mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada 

Koperasi Himma’Alya, Tunggal Dana dan Harapan Mulya di Kabupaten Kudus. 

BAB V dengan judul “Penutup”, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka. 

Lampiran – Lampiran.  

 


