
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahas latin, ‘credere’ yang

berarti  kepercayaan.  Kredit  diatur  pada  pasal  1  angka  11 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 1 Kredit adalah penyedian uang atau

tagihan yang dapat  dipersamakan dengan itu,  berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan pinjam meinjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan

pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu

dengan  pemberian  bunga.  2 Lembaga  Keuangan  memiliki  peran  sebagi

penyalur kredit kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga memiliki peran

dalam memberikan fasilitas kredit adalah koperasi. 

Salah satu jenis koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  3 Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  ialah

koperasi  yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui

tabungan-tabungan  para  anggota  secara  teratur  dan  terus-menerus  untuk

kemudian dipinjamkan pada para anggota dengan cara mudah, bunga ringan,

cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.  4 Kredit di dalam

1 Hermansyah, 2012, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 57
2 Uswatun Hasanah, 2016, Hukum Perbankan, Setara Press, Surabaya h.66
3 H.Budi Untung,  Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia,  Andi, (Yogyakarta,

2005) Hlm. 19.
4 Ninik Widiyanti, Sunindhia,Y.W, 2013, Koperasi dan Perekonomian Indonesia Cetakan

keempat, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54
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koperasi memiliki syarat dan ketentuan sendiri. Dalam kredit memiliki unsur

yang harus dipenuhi. Unsur tersebut adalah kepercayaan bersama. 5

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan bentuk badan usaha yang

memiliki status sebagai badan hukum yang telah di sahkan oleh pemerintah,

sesuai dengan keketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang  Perkoperasian.  Ropke  menjelaskan  “Koperasi  merupakan  suatu

organisasi  bisnis yang para pemiliknya/anggotanya adalah pelanggan utama

perusahaan tersebut”.  6 Adanya Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) disebabkan

karena  kesukaran  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  hal  ini  menunjukan

selain  sifat  sosial  dan  sifat  kebersamaan,  motif  ekonomi  merupakan  motif

utama di dalam berkoperasi.

Penerapan  prinsip  kehati-hatian  merupakan  suatu  keharusan  yang

sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.  Sebagaimana

disebutkan  dalam Pasal  2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998 bahwa

perbankan  dalam  melakukan  usahanya  berasaskan  demokrasi  ekonomi

dengan  menggunakan  prinsip  kehati-hatian.  7 Mengenai  yang  dimaksud

5 Wiewie  Nathania,  2017  Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pelaksanaan
Pemberian  Pinjaman  Di  Koperasi  Credit  Union,  Jurnal  Mahasiswa  S2  Hukum  Untan,
Tanjungpura Pontianak, hal.7

6 Munker Hans, 2011, Co-Operaive Principles & Co-Operative Law Membangun 
Undang-Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi,Reka Desa, Jakarta, 2011, h. 125.

7 Hermansyah  SH.,  M.Hum,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, (Jakarta:  Fajar
Interpratama  Offset  Ed.  1.   Cet  1,  2005},  Hal.  19.  Ahli  Ekomi  Universitas  Gadjah  Mada,
Mubyarto, Merumuskan Bahwa  Demokrasi  Ekoonomi Indonesia Sebagai Demokrasi Ekonomi
Pancasila Mempunyai Ciri Sebagai Berikut: Pertama, Dalam System Ekonomi Pancasila Koperasi
Ialah Soko Guru Perekonomian; Kedua, Perekonomian Pancasila Digerakkan Oleh Rangsangan-
Rangsangan  Ekonomi,  Social  Dan  Yang  Paling  Penting  Ialah  Moral;  Ketiga,  Perekonomian
Pancasila  Ada  Hubunganya  Dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Sehingga  Pancasila  Terdapat
Solidaritas  Social;  Keempat,  Pereekonomian  Pancasila  Berkaitan  Dengan Persatuan  Indonesia,
Yang Berarti Nasionalisme Menjiwai Tiap Kebijakan Ekonomi. Sedangkan System Perekonomian
Kapitails  Pada  Dasarnya  Kosmopolitanisme,  Sehingga  Dalam  Mengejar  Keuntungan  Tidak
Mengenal Batas-Batas Negara; Kelima, System Perekonomian Pancasila Tegas Dan Jelas Adanya
Keseimbangan Antara Perencanaan Sentral  (Nasional)  Dengan Tekanan Pada Desentralisasi  Di
Dlaam Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi.
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dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal

2 Undang-Undang Perbankan tidak  ada  penjelasannya secara  resmi,  tetapi

kita dapat mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  dan orang-

orang yang terlibat di dalamya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan

menjalankan  kegiatan  usahanya  wajib  menjalankan  tugas  dan  wewenang

masing-masing secara cermat,  teliti  dan professional sehingga memperoleh

kepercayaan  masyarakat.8 Prinsip  kehati-hatian  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP)  diberikan  tidak  lain  adalah  dengan  tujuan  agar  Koperasi  Simpan

Pinjam (KSP)  selalu dlam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam

kegiatan likuid dan  solvent.  9 Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian

diharapkan kada kerpercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) tetap tinggi, akibatnya masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan

dananya di bank.10

Pemerintah  telah  menciptakan  peraturan-peraturan  yang  mengatur

tentang  aturan  mengenai  penyaluran  kredit  yang  dilakukan  oleh  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP) selaku kreditur. Namun dalam prakteknya,  Koperasi

Simpan  Pinjam  (KSP)  cenderung  mengabaikan  prinsip-prinsip  dunia

perbankan sehingga Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) akan mudah menemui

berbagai  masalah  dalam  kegiatan  usahanya.  Akan  tetapi  aturan-aturan

mengenai  prinsip  6C  dalam  penyaluran  kredit  dan  pemberian  sanksinya

kurang  tegas  sehingga  menunjukan  suatu  kekaburan  norma  yang  akan

8 Ibid
9 Rachmadi Usman,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia,  (Jakarta; PT Gramedia

Pustaka Utama, 2003), Hal. 19
10 Ibid  
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menyebabkan adanya kredit bermasalah dan hal-hal yang tidak diinginkan, hal

tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan nasabah atau

calon debitur. 11

Dalam praktek di Koperasi Simpan Pinjam (KSP), salah satu masalah

yang dihadapi adalah masalah kredit bermasalah. Masalah yang terjadi yaitu

banyak  peminjam  atau  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  melakukan

pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit.

Berikut ditemukan dalam angka kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam

(KSP) di Jawa Tengah pada tahun 2016-2018. 

Tabel 1. Jumlah Anggota dan Peminjam dengan Kredit Bermasalah di Jawa
Tengah dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

N
o

Tahun Jumlah Kredit Bermasalah Rupiahs

1 2016 26 337 614 646
2 2017 27 344 671 690
3 2018 29 418 755 224

Sumber: (Statistik Koperasi Simpan Pinjam, 2019)

Berdasarkan data di atas, banyak terjadi kredit bermasalah di di Jawa

Tengah. Rata-Rata jumlah anggota dan peminjam dengan kredit bermasalah

pada koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah pada tahun 2016 berjumlah 26

kasus, tahun 2017 berjumlah 27 kasus, dan tahun 2018 berjumlah 29 kasus.

Jumlah rupiahs dari tahun ke tahun juga sangat besar, yaitu 60% dari jumlah

anggota yang melakukan kredit simpan pinjam. 12 

Problematika kegiatan usaha  Koperasi  Simpan Pinjam (KSP)  dalam

pelaksanaan  pemberian  kredit  yang  dilakukan  tidak  selalu  berjalan  mulus

11 Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan Pertama,
PT. Refika Aditama, Bandung, h. 13.

12 Statistik Koperasi Simpan Pinjam, 2019, hal 24
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sesuai harapan. Banyak peminjam / debitur yang tidak dapat mengembalikan

pinjamannya tepat waktu, atau bahkan tidak mampu memenuhi kewajibannya,

sehingga  dalam  pelaksanaanya  bank  harus  hati-hati.  Bank  harus  dapat

bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit  kepada masyarakat

sehingga  dalam  hal  ini  pihak  bank  harus  meperhatikan  prinsip-prinsip

penyaluran atau pemberian kredit. Menurut Kasmir, sebelum kredit diberikan,

bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit untuk meyakinkan bank itu

sendiri bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya dan kredit yang diberikan

benar-benar  aman,  mencakupi  latar  belakang  nasabah  atau  perusahaan,

prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya.13

Oleh karena itu, untuk menanggulangi kredit bermasalah, pemerintah

mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2012  pasal  83  tentang

prinsip kehati-hatian dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Undang-Undang

tersebut berisi  tentang penjelasan pelaksanaan pemberian Koperasi  Simpan

Pinjam (KSP) harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian

pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang

sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon

pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya,

yang peraturan tersebut dibuat sebagai dasar kegiatan operasional koperasi

yang sehat dan aman dalam pemberian kredit. 14

13 Kasmir,  Manajemen  Perbankan  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi,  (Jakarta;  Kencana
Prenada Media Group, 2011), Hal.93  
14 Made  Kamini,  “Kegiatan  Bank  Dalam  Penghimunan  Dana  Masyarakat”,  Jurnal

Legislasi  Indonesia,  Volume 3 Nomor 3 September 2006.  Bandingkan Dengan Mariam Darus
Badrul Zaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983, Hlm. 72.
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Tingginya  kredit  bermasalah Non  Performing  Loan (NPL)  dalam

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  mempengaruhi  perkembangan  dunia

perkoperasian jika tidak disiasati dengan teknik dan pengetahuan yang baik

tentang  pengelolaan  pemberian  pinjaman  pada  koperasi  dan  pemahaman

anggota terhadap keberadaan Koperasi itu sendiri. Dengan demikian dalam

memberikan pinjaman tidak hanya melihat dari kepercayaan saja, tetapi dapat

diberikan  setelah  dilakukan  penilaian  terhadap  watak,  kemampuan  modal,

agunan dan prospek dari usaha anggota.

Kenyataan  yang  demikian  merupakan  satu  bentuk  contoh  prinsip

kehati-hatian  yang  diterapkan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  yang

sebenarnya  tidak  ada  pengaturan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur

mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut.  Berdasarkan apa yang

sudah diuraikan sebelumnya, penulis perlu melihat bentuk penerapan bahwa

prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam lembaga keuangan bukan

bank terkhusunya koperasi simpan pinjam.  Oleh karena itulah penulis ingin

membahas  dan  meneliti  lebih  lanjut  dalam  skripsi  yang  berjudul

“Pengaturan  Prinsip  Kehati-hatian  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam

(KSP)” dan  untuk  jelasnya  akan  dirumuskan  dalam  perumusan  masalah

dibawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yan penulis uraikan diatas untuk

lebih  jelasnya  dan  agar  adanya  perumusan  masalah  yang  tegas  akan  dapat
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dihindari pengumpulan data yang tidak diperlukan sehingga menghemat biaya

dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin dicapai, sederhana dan

cukup jelas.15 Maka penulis akan mencoba merumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengaturan prinsip pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP)?

2. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam perkreditan pada Koperasi Simpan

Pinjam (KSP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaturan prinsip pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

2. Mendeskripsikan  prinsip  kehati-hatian  dalam  perkreditan  pada  Koperasi

Simpan Pinjam (KSP). 

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau

memberikan solusi dalam bidang hukum perbankan yang terkait dengan

prinsip pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan prinsip kehati-

hatian dalam perkreditan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP). 

b. Dapat dijadikan acuan maupun pedoman untuk para pihak atau peneliti

lain yang ingin mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai

15 Bambang Waluyo,Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed. 1, 
Cet. 3, 2002), Hal. 26.
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prinsip pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan prinsip kehati-

hatian dalam perkreditan pada Koperasi  Simpan Pinjam (KSP)  yang

penulis utarakan diatas.

2. Manfaat Praktis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan

penelitian  dalam rangka meningkatkan kesadaran  akan  prinsip  pendirian

Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP)  dan  prinsip  kehati-hatian  dalam

perkreditan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses yang menjadi syarat utama bagi

kegiatan  penelitian  ilmiah.  Hal  mana  dengan  sendirinya  juga  berlaku  bagi

segala macam kegiatan penelitian di bidang ilmu – ilmu hukum. 16

1. Jenis Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Menurut

Marzuki,  pendekatan yuridis  normatif  yaitu  penelitian  dilakukan dengan

cara  mempelajari  bahan-bahan  pustaka  yang  berupa  literatur  dan

perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan

dibahas.17 Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini

karena  yakni  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  berbagai  peraturan  yang

bersifat formal seperti Undang-Undang dan literatur-literatur yang bersifat

konsep  teoritis  yang  kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang

16 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta: Kencana. Hal 29
17 Ibid
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menjadi  pokok  pembahasan yaitu  prinsip  kehati-hatian  dalam  lembaga

keuangan bukan bank khususnya dalam koperasi simpan pinjam.

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan  yang digunakan dalam penulisan hukum adalah menurut

Marzuki adalah sebagai berikut:18 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan  Perundang-undangan  adalah  pendekatan  yang

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  ditangani.  Dipilihnya

pendekatan ini karena kajian penelitian difokuskan terhada pengaturan

hukum yang berlaku di Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian yang

dalam  lembaga  keuangan  bukan  bank  khususnya  dalam  koperasi

simpan pinjam

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan  Konseptual  yaitu  pendekatan  yang  beranjak  dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

ilmu hukum.19 Dipilihnya pendekatan ini dikarenakan penelitian ini juga

menganalisis  permasalahan  dimana  diperlukan satu  teori  hukum dan

perkembangannya  di  dalam  pembahasan  mengenai  prinsip  kehati-

hatian  yang  dalam lembaga keuangan  bukan bank khususnya dalam

koperasi simpan pinjam.

18 Peter Mahmud Marzuki.Op.Cit.,Hlm. 93
19 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014.  Penelitian Hukum,  (Jakarta: Sinar

Grafika, hlm.135
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3. Bahan Hukum

 Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan

pustaka yang dijadikan sebagai data dan sumber data oleh penulis yakni :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

perundang-undangan  yang  diurut  berdasarkan  hierarki.  20 Bahan

hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan ini yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 83 Tentang Prinsip

Kehati-hatian dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

2) Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Nomor  15  Tahun  2015

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  terdiri  atas

buku-buku,  jurnal-jurnal  hukum, dan hasil-hasil  simposium mutakhir

yang berkaitan dengan topik penelitian. 21 Bahan hukum sekunder tidak

mengikat  namun  menjelaskan  mengenai  bahan  hukum  primer  yang

merupakan  pemikiran  dan  pendapat  dari  para  pakar  atau  ahli  yang

mempelajari  suatu  bidang  tertentu  secara  khusus  yang  akan

memberikan petunjuk untuk penulisan penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier

20 Ibrahim,  Johnny,  2008,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,
Bayumedia, Surabaya, hlm 282

21 Ibid
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan

hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memberikan

pemahaman   dan  pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya.  22 Bahan

hukum  yang  dipergunakan  penulis  adalah  Kamus  Besar  Bahasa

Indonesia dan Kamus Hukum.

F. Unit Analisa

Unit analisa dalam penelitian ini adalah pengaturan prinsip pendirian

Koperasi  Simpan Pinjam (KSP) dan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

pada dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

22 Ibid
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