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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan 

bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan. Hal itu selaras dengan sistem perekonomian koperasi yang juga 

oleh pemerintah telah ditetapkan dalam suatu produk perundang-undangan 

yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 

meskipun undang-undang tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Namun 

undang-undang yang baru tersebut berdasarkan amar putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 28/PPU-IX/2013 yang menyatakan bahwa Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan 

mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam amar putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut memberlakukan lagi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 Tentang Perkoperasian untuk sementara waktu sampai dengan 

terbentuknya Undang-Undang yang baru. Definisi Koperasi menurut 

ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang 

Perkoperasian bahwa  yang dimaksud Koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 
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melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

Koperasi sebagai salah satu bangun usaha ekonomi memegang peranan 

yang sangat penting dan merupakan alat ekonomi bangsa yang sangat vital, 

karena dapat menjangkau kehidupan seluruh masyarakat terutama masyarakat 

kecil di pedesaan.1 Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di 

bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak 

terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan saat ini semakin 

dibutuhkan oleh masyarakat adalah masalah simpan pinjam. Secara umum 

koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela 

mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi mereka. Koperasi Bina Sejahtera merupakan koperasi serba usaha 

yang melakukan berbagai usaha di berbagai bidang seperti bidang produksi, 

konsumsi, dan simpan pinjam. Koperasi Bina Sejahtera ini dalam bekerjanya 

memberikan jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan 

mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya, salah satunya 

dengan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. 

Hubungan hukum antara koperasi (kreditur) dengan debitur tidak lepas 

dari pengaturan mengenai perjanjian pada umumnya. Dengan adanya 

perjanjian antara kreditur dengan debitur maka perjanjian yang dibuat secara 

sah , isi dari perjanjian itu harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuat 

perjanjian tersebut, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab 

                                                             
       1  R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma,  2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta, hal 45 
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Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang 

berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini maka masyarakat yang 

membutuhkan uang, dapat meminjam uang kepada koperasi dengan mentaati 

subtansi perjanjian yang dibuat. Kebanyakan koperasi apabila ada orang yang 

meminjam uang kepada koperasi harus memberikan jaminan.2 Penggunaan 

jaminan dalam kegiatan pemberian pinjaman uang dirasa efektif bagi Koperasi 

selaku kreditur untuk menjamin kemampuan debitur dalam mengembalikan 

utangnya. 

Dalam KUH Perdata dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat 

memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. 

Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju kepada 

benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk jaminan benda bergerak, 

maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai. Gadai merupakan jaminan 

dengan menguasai bendanya sedangkan hipotik/hak tanggungan merupakan 

jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 

1159 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi 

selama si pemegang tidak menyalahgunakan barang, yang diberikan dalam 
gadai maka si berutang tidaklah berkuasa menuntut pengembaliannya 
sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik utang pokok maupun bunga 
dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadainya telah diberikan 
beserta pula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan 
barang gadainya. 

 
Berdasarkan subtansi pasal tersebut jelas bahwa pemegang gadai dilarang 

untuk menyalahgunakan barang yang merupakan objek jaminan gadai, karena 

                                                             
       2 Ibid, hal.58 
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pada dasarnya barang jaminan tersebut tetap milik debitor yang pada suatu 

saat akan dikembalikan apabila debitor telah melunasi utangnya.  

Fakta lapangan yang terjadi di Koperasi Bina Sejahtera ini objek jaminan 

gadai seperti sepeda motor tidak di rawat oleh kreditur, melainkan objek 

jaminan gadai yang berupa sepeda motor telah dipindahtangankan kepada 

pihak ketiga3. Maka dalam kasus ini Koperasi Bina Sejahtera selaku kreditur 

tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 1159 ayat (1) 

KUH Perdata untuk tidak menyalahgunakan objek jaminan gadai. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: Pelaksanaan Tanggung Jawab Kreditur Terhadap 

Penyalahgunaan Objek Jaminan Gadai Ditinjau Dari Pasal 1159 ayat (1) KUH 

Perdata Dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai (Studi Di 

Koperasi Bina Sejahtera Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan 

gadai di Koperasi Bina Sejahtera Kecamatan Jiwan Kabupaten 

Madiun? 

Pelaksanaan perjanjian yang akan diteliti meliputi : 

a. Bentuk perjanjian  

b. Klausul-klausul perjanjian 

                                                             
       3 Berdasarkan observasi sementara di Koperasi Bina Sejahtera Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun 
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c. Hak dan kewajiban dari perjanjian 

2. Bagaimana penyalahgunaan objek jaminan gadai yang dilakukan oleh 

Koperasi Bina Sejahtera? 

3. Bagaimana pelaksanaan tanggung-jawab Koperasi Bina Sejahtera 

terhadap penyalahgunaan objek jaminan gadai ditinjau dari Pasal 1159 

ayat (1) KUH Perdata? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan 

gadai di Koperasi Bina Sejahtera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan objek jaminan gadai yang 

dilakukan oleh  Koperasi Bina Sejahtera. 

3. Untuk mengetahui tanggung-jawab dari Koperasi Bina Sejahtera selaku 

Kreditur terhadap penyalahgunaan objek jaminan gadai ditinjau dari Pasal 

1159 ayat (1) KUH Perdata. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum perdata mengenai pelaksanaan tanggung jawab kreditur terhadap 

objek jaminan gadai ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dalam 

perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang 

diangkat mengenai pelaksanaan tanggung jawab kreditur terhadap 

objek jaminan gadai ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata 

dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Dan juga untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir untuk mendapat gelar Kesarjanaan Strata 

Satu (S1) dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu agar dapat 

mengetahui dan menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan 

tanggung jawab kreditur terhadap penyalahgunaan objek jaminan 

gadai ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dalam perjanjian 

utang piutang dengan jaminan gadai. 

c. Bagi Koperasi Bina Sejahtera 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Koperasi Bina 

Sejahtera dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap 

penyalahgunaan objek jaminan gadai ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) 

KUH Perdata dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum 
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kepada Koperasi Bina Sejahtera sehingga dalam hal pelaksanaan 

perjanjian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. 

E. Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan skripsi, untuk memberikan kebenaran dari 

penulisan maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, karena 

metode penelitian sangat penting dalam penulisan karya ilmiah sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan analisa terhadap data-data dari penelitian 

untuk menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang di bahas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, 

dengan menggunakan metode-metode tertentu adapun metode yang 

digunakan adalah: 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis yakni melihat hukum yang didasarkan pada ketentuan 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan 

teori hukum serta dengan melihat realita yang ada di masyarakat4. 

Dengan pendekatan ini pendekatan masalah dilakukan dengan cara 

menggali keterangan dari berbagai pihak terkait sebagai kajian dalam 

proses pembahasan dengan membandingkan teori dan kenyataan dan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, serta dikaitkan dengan 

teori-teori hukum dan dengan melihat realita yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                             
       4 Bambang Waluyo, 2007, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.6 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Koperasi 

Bina Sejahtera di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Alasannya 

dilakukan penelitian disana karena peneliti melihat adanya kebiasaan 

koperasi yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan gadai tetapi 

jaminan gadai dialihkan kepada pihak ketiga, dan peneliti juga asli dari 

kota Madiun sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. 

3. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan supaya peneliti 

dapat memperoleh data yang relevan dan akurat. Adapun teknik 

pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data Primer 5, Data Primer dalam penulisan ini adalah data berupa 

informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Pengumpulan data 

dilakukan yaitu dengan teknik wawancara, informasi serta 

pendapat dari sumber informasi utama yaitu pemilik Koperasi Bina 

Sejahtera dan debitur dari bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 

2014. 

b. Data Sekunder6, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh 

penulis. 

 

                                                             
        5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,1986, hal.12 
        6Ibid 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian 

ini adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara 

lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang 

akan diteliti, untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

mereka yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu: 

1. Dari pihak koperasi dipilih secara purposive sampling yaitu 

pihak yang diberi wewenang oleh Koperasi Bina Sejahtera 

untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. 

2. Responden debitur dipilih secara simple random sampling yaitu 

debitur yang belum melunasi utang dan objek jaminan gadai 

berada di pihak ketiga. Cara ini digunakanjika populasi 

dianggap homogen, tersedia daftar dari seluruh unit populasi 

berikut nomor urut seluruh populasi.7 Populasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah debitur pada bulan Januari sampai 

bulan Agustus tahun 2014 dari 100 debitur yang kemudian oleh 

penulis diambil 10% dari populasi sehingga menjadi 10 debitur 

yang akan penulis teliti. 

                                                             
       7Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali 
Pers. Hal.98 
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3. Responden debitur secara simple random sampling sebanyak 

10% dari populasi. Penarikan sampelnya dilakukan dengan cara 

undian.8 

- Pertanyaan untuk kreditur, meliputi: 

1. Pelaksanaan dari perjanjian utang piutang dengan 

jaminan gadai. 

2. Alasan-alasan kreditur mengalihkan objek jaminan 

gadai kepada pihak ketiga. 

3. Pengetahuan kreditur terhadap Pasal 1159 ayat (1) 

KUH Perdata yang seharusnya tidak boleh 

menyalahgunakan barang jaminan gadai tersebut. 

4. Pernah ada atau tidak objek jaminan gadai yang 

dialihkan kepada pihak ketiga yang mengalami 

kerusakan. 

5. Bentuk tanggung-jawab kreditur terhadap 

penyalahgunaan objek jaminan gadai apabila barang 

jaminan gadai mengalami kerusakan.  

- Pertanyaan untuk debitur, meliputi: 

1. Pemahaman debitur terhadap isi dari perjanjian utang 

piutang dengan jaminan gadai yang telah disepakati. 

2. Alasan debitur memilih utang di Koperasi Bina 

Sejahtera. 

                                                             
       8Ibid 
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3. Debitur mengetahui atau tidak bahwa objek jaminan 

gadai dialihkan kepada pihak ketiga. 

4. Debitur meminta ganti rugi atau tidak apabila objek 

jaminan gadai yang dialihkan kepada pihak ketiga  

mengalami kerusakan.  

b. Dokumentasi 

Melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen-

dokumen tertulis berupa perjanjian, kwitansi, data nama-nama 

debitur di Koperasi Bina Sejahtera, dan arsip-arsip yang terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang di dapat dari 

Koperasi Bina Sejahtera. 

c. Studi Kepustakaan  

Metode ini untuk mengumpulkan data sekunder. Studi 

kepustakaan yaitu mendapatkan gambaran atau informasi tentang 

penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.9 Informasi itu dapat diperoleh seperti dari buku-buku ilmu 

hukum, laporan penelitian, tesis, dan sumber-sumber tertulis baik 

tercetak maupun elektronik yang berkenaan dengan pelaksanaan 

tanggung jawab kreditur terhadap objek jaminan gadai dalam 

ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata dalam perjanjian 

utang piutang dengan jaminan gadai. Adapun perundang-undangan 

yang terkait adalah UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

                                                             
       9Bambang Sunggono. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo 
Persada. Hal.112 
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dan KUH Perdata. Sedangkan literature yang terkait mengenai 

hukum perjanjian dan gadai, seperti buku Hukum Jaminan 

Keperdataan, Perjanjian Dibawah Tangan, Hukum Perjanjian, dan 

lain-lain. 

5. Teknik Analisa Data  

Analisa data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan 

dalam setiap penelitian. Seluruh data yang terkumpul diolah 

sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Teknik analisa 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

adalah mendeskripsikan dan menganalisa apa yang dinyatakan oleh 

responden secaratertulis atau lisan dan perilaku nyata10. Analisa data 

kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literature-literature 

yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian 

dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya 

akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya. 

F. Rencana Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 Bab yakni: 

BAB I PENDAHULUAN 

Subtansinya mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

                                                             
       10Amiruddin dan Zainal Asikin. Op.Cit. hal.32 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam hal ini disajikan beberapa kajian hukum dan teoritis dan 

pendapat para ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai tinjauan umum tentang 

utang piutang, dan pengertian mengenai jaminan gadai, hak dan kewajiban 

para pihak dalam gadai dan tinjauan umum tentang koperasi. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini adalah bab yang didalamnya merupakan hasil-hasil 

penelitian dan analisa penulis berkenaan dengan permasalahan yang 

dimaksud yaitu pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan 

gadaidi Koperasi Bina Sejahtera, penyalahgunaan objek jaminan gadai 

yang dilakukan oleh Koperasi Bina Sejahtera dan pelaksanaan tanggung 

jawab Koperasi Bina Sejahtera terhadap penyalahgunaan objek jaminan 

gadai ditinjau dari Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata. 

BAB IV PENUTUP  

 Didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta 

rekomendasi kesimpulan ini merupakan kesimpulan dari semua hal yang 

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

 


