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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

  

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Sistem Perekonomian Indonesia bersumber pada Pasal 33 Ayat (1) Undang 

Undang Dasar 1945 beserta penjelasaanya yang berbunyi Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Produksi dikerjakan 

oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggotanya 

dan untuk kesejahteraan anggota yang diutamakan, bukan kesejahteraan atau 

kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama atas asas kekeluargaan. Sedangkan bagian perusahaan yang sesuai 

dengan itu adalah koperasi. 

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah 

melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan 

pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat 

Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan 

memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan terhadap masyarakat yang 

membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasaranya 
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adalah koperasi.1 Di samping lembaga lain seperti bank atau pegadaian, koperasi 

sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.2 Sebagai urat nadi 

perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi masyarakat yang 

ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasi.  

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara 

sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraaan 

ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.3 Sesuai Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945  dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992:  

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 
koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.” 

Adanya pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, taraf hidup 

yang semakin meningkat, keadaan lingkungan, dan tingkat kebudayaan yang 

meningkat memberi dampak pada kebutuhan hidup para seseorang khususnya 

para pegawai anggota koperasi, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif 

terbatas pula. Hal ini yang sangat dirasakan bagi para Pegawai Negeri Sipil. Di 

samping bekerja untuk kepentingan masyarakat dan hidup di tengah-tengah 

masyarakat karena tuntutan profesi yang harus dijalaninya, pegawai Universitas 

Negeri Malang juga dituntut untuk bekerja dalam hal kehidupan ekonominya. 

Dengan gaji yang pas-pasan disamping untuk memenuhi kehidupan sehari-hari 

pegawai Universitas Negeri Malang kadang-kadang juga memenuhi kebutuhan 

                                                
1 R.T Sutantya Raharja Hadhikusuma. Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hal 31  
 2 G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,   
   PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11  
3 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2 
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lain yang mendadak dan memerlukan dana yang tidak sedikit. Misalnya 

kebutuhan untuk membangun rumah, biaya perawatan rumah sakit jika ada 

anggota keluarga yang sakit walaupun sudah ada Askes tetapi tidak semua biaya 

perawatan dapat di tanggung oleh Askes, biaya pendidikan anak atau untuk 

membuka usaha sampingan yang memerlukan modal yang tidak sedikit. 

Mengatasi masalah tersebut maka adanya koperasi sebagai lembaga pemberi 

kredit sangatlah diperlukan untuk meningkatkan usaha atau mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

Arus pemikiran terhadap reformasi di bidang perkoperasian menuntut agar 

koperasi dikembalikan kepada jati dirinya sebagai organisasi swadaya rakyat yang 

otonomi. Ada pula arus pemikiran yang menginginkan agar koperasi kredibel di 

mata publik dan kompatibel dengan aturan main yang umum berlaku dalam dunia 

bisnis, sehingga mampu bertahan menghadapi globalisasi. Upaya ini, nampaknya 

harus dimulai dari perubahan terhadap hukum dan perundang-undangan yang 

mengaturnya, sehingga reformasi di bidang perkoperasian dapat berjalan secara 

tertib dan mengandung kepastian hukum.  

Mengingat besarnya tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap 

segala transaksi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pengurusnya, 

maka dalam proses pendirian badan hukum tersebut harus benar-benar 

memperhatikan masalah kepastian hukum. Unsur kepastian hukum ini tampaknya 

terabaikan oleh pembentuk undang-undang perkoperasian dan para penentu 

kebijakan koperasi. Anggaran Dasar Koperasi tidak mempunyai jaminan 

kepastian hukum dan jaminan kebenaran atas perbuatan melawan hukum para 

anggotanya. Keadaan ini dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan pihak 
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ketiga dan para investor/kreditor yang akan berhubungan dengan koperasi. Secara 

yuridis, sepantasnya koperasi harus diperlakukan sama dengan badan hukum yang 

lain, sehingga koperasi pun tunduk kepada ketentuan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Alasannya, karena Undang-Undang Koperasi yang bersifat 

khusus (Lex Specialis) tidak mengatur. 

Berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat adalah sangat tergantung 

dari hubungan yang serasi antara faktor peraturan, penegak hukum, fasilitas dan 

masyarakat yang mendukungnya. Kepincangan yang terjadi pada salah satu faktor 

tersebut, mungkin akan mengakibatkan seluruh sistem akan terkena pengaruh 

negatifnya. Bilamana peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, 

maka akan terjadi masalah dalam penegakan hukum. Demikian pula halnya jika 

kualitas petugas, peraturan dan fasilitasnya sudah baik, tetapi masyarakat tidak 

atau kurang memberi dukungan bahkan tidak taat atas peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka berfungsinya hukum yang bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat akan menemui masalah. 

Terhadap perjanjian kredit dengan pinjaman besar tidak mampu membayar 

hutangnya karena keadaan sedang krisis atau memang ada itikat yang tidak baik 

anggota. Perjanjian kredit merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga 

simpan pinjam seperti koperasi. Oleh karena itulah sangat penting bagi koperasi 

untuk melakukan tindakan antisipasi terhadap aspek hukum perjanjian kredit. 

Sebab koperasi sebagai lembaga ekonomi keberadaannya diakui sebagai figure 
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hukum. Koperasi sebagai badan hukum (recht person) oleh hukum diakui sebagai 

pendukung hak serta kewajiban atau sebagai subyek hukum (subyectum Juris)4 

Sebagai badan hukum, koperasi memiliki harta kekayaan tersendiri yang 

terpisah dari kekayaan pribadi anggotanya atau pemilik koperasi. Anggota kopera-

si sebagai pemilik koperasi, hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas 

sebesar modal atau simpanannya dalam koperasi. Hanyalah koperasi itu sendiri 

sebagai suatu badan hukum yang menanggung persetujuan terhadap pihak ketiga 

dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tak seorang pun dari anggota 

koperasi yang bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang 

merupakan ciri-ciri badan hukum koperasi, yaitu tanggung jawab terbatas dari 

anggotanya. Mereka itu tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar daripada 

jumlah simpanannya dalam koperasi itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam 

daftar simpanan anggota. Para anggota koperasi hanyalah bertanggung jawab 

terhadap koperasi untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah simpanan yang telah 

ditetapkan dalam anggaran dasarnya.  

Sesuai dengan hal tersebut salah satu caranya dengan cara mengajukan 

pinjaman uang kepada koperasi atau yang dikenal dengan pinjaman kredit, kata 

kredit berasal dari Romawi Credere artinya percaya. Ketentuan mengenai 

perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan yaitu:  

 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 
antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.”  

                                                
4  Muhammad Amien, Hukum Perikatan dan Surceance, Pradya Paramita, Jakarta, 1984 
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Perjanjian pinjam meminjam merupakan acuan dari perjanjian kredit, 

pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah:  

“Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak 
yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena 
pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan 
mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”  

  
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian 

pinjam uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan 

seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan 

tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan 

imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam tesis ini perjanjian pinjam-

meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit. Dalam membuat 

perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada 

yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, 

persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian 

pinjam meminjam uang itu berbeda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada 

hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang.5  

Bertitik tolak dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian, KPRI Universitas Negeri Malang merupakan sebuah 

badan usaha yang lahir atas dasar kesamaan aktivitas dan tujuan bersama dari 

pegawai Universitas Negeri Malang. KPRI Universitas Negeri malang secara 

yuridis telah berdiri sebagai badan hukum pada tanggal 16 januari 1982 dengan 

akta pendirian nomor 5155/BH/II/1982, berkedudukan di Kecamatan Lowokwaru 

Kota Malang. Dibentuk sebagai koperasi primer dan juga sebagai koperasi 

                                                
5 Sutamo, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, 2003 hal 97 
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sekunder yang sejajar dengan koperasi-koperasi Pegawai yang lain di bawah 

naungan PKPRI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia).  

KPRI Universitas Negeri Malang dalam bekerjanya memberi jasa agar 

kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan 

kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan pinjam atau 

koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana 

alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu KPRI Universitas 

Negeri Malang juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang 

memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang 

dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. 

Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur biasanya 

melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Character (watak). Capacity 

(kemampuan), Capital (modal), Collateral (anggunan) dan Condition of economic 

(prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.6 

Penelitian yang dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk menjaga 

kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang ini dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri, berkaitan dengan hal tersebut 

maka adanya jaminan dalam pemberian dan perjanjian kredit amatlah penting.  

Sama halnya dengan lembaga atau badan hukum perkreditan yang lain, 

dalam pemberian dan perjanjian pinjam uang di KPRI Universitas Negeri Malang 

aspek jaminan juga menjadi unsur yang penting. Karena pada dasamya setiap 

perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan 

                                                
6 Muhammad Djumliana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,2000. hal 394 
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merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk 

memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan 

mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan.  

Hal ini bisa dimaklumi karena setiap pemberian kredit melalui lembaga 

perkreditan memerlukan suatu kepastian hukum. Seperti pendapat Prof. Dr. Sri 

Soedewi Masichoen Sofwan:  

“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta 
perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga 
jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh 
perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini 
memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit ini.”7  

 

Namun tidak semua Pegawai Negeri khususnya Pegawai Negeri 

Universitas Negeri Malang mampu memenuhi persyaratan kredit dalam hal 

jaminan yang berupa benda, terutama bagi pegawai Universitas Negeri Malang 

yang bergolongan rendah dan berpenghasilan pas-pasan kadang mengalami 

kesulitan memenuhi syarat tersebut. Tetapi melalui KPRI Universitas Negeri 

Malang tujuan utamanya adalah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota yaitu dengan memberi kemudahan dalam mengajukan kredit dengan 

jaminan yang mudah dan pasti dimiliki, dan yang penting bagi KPRI Universitas 

Negeri Malang dalam memberikan pinjaman uang kepada anggotanya adalah 

adanya keyakinan bahwa anggotanya tersebut pasti mampu membayar 

pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Untuk mengkaji lebih jauh, KPRI Universitas Negeri Malang adalah 

merupakan badan hukum dimana para anggota dan pengurus mempunyai hak, 
                                                
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pook-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,     

   Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, hal 2. 
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kewajiban serta tanggung jawab hukum. Dengan demikian jika KPRI Universitas 

Negeri Malang hendak mengadakan hubungan hukum khususnya mengenai 

perjanjian dengan para anggota, maka harus sesuai dan diselesaikan menurut 

hukum yang mengaturnya. Sehingga dengan demikian masing-masing pihak 

mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini terbukti 

masih ada anggota yang belum memenuhi kewajiban dalam perjanjian kredit, ini 

akibat dari tidak bisa mengukur kemampuan penghasilannya, atau bahkan ada 

itikad tidak baik terhadap koperasi ini jelas perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

analisis yuridis penanganan kredit di KPRI Universitas Negeri Malang. Hasil 

penelitian ditulis dalam tesis berjudul ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN 

KREDIT PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam uang atau kredit di koperasi KPRI 

Universitas Negeri Malang?  

2. Apakah hak dan kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam uang 

atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang? 

3. Bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat 

wanprestasi? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang 

atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana aspek hukum yang menyertai dalam perjanjian 

pinjam meminjam uang atau kredit di koperasi KPRI Universitas Negeri 

Malang. 

3. Memberikan alternatif pemikiran dari aspek hukum yang perlu mendapat 

perhatian kita semua dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang 

Perkoperasian. 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.  Bagi penulis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan 

mengenai pelaksanaan kredit dalam praktek perkoperasian serta dapat digunakan 

sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister 

(S2) pada Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

2.  Bagi KPRI Universitas Negeri Malang 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan  kredit 

dalam rangka menyelesaikan masalah kredit. Masukan ini akan sangat penting 
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dalam rangka menanggulangi kredit macet yang sangat merugikan koperasi dan 

perkembangan koperasi ke depan. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmiah di 

Universitas Muhammadiyah Malang dan dapat dijadikan sebagai sumber 

pengetahuan mengenai praktek pelaksanaan kredit dalam dunia perkoperasian. 

E.  Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan 

cara menganalis langsung di lapangan terhadap permasalahan-permasalahan atau 

pelanggaran hukum terhadap perjanjian kredit di KPRI Universitas Negeri 

Malang. 

2. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada peristiwa-peristiwa atau permasalahan-

permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kredit khususnya perjanjian kredit 

pada Koperasi Pegawai Negeri Universitas Negeri Malang. 

3. Lokasi Penelitian 

 Penelitian di lakukan di Koperasi Pegawai Republik Inonesia Universitas 

 Negeri Malang yang berada di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 
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4. Jenis Data   

 a.  Sumber data primer  

   Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari KPRI UM. 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

wawancara langsung dengan Pengurus, Badan Pemeriksa, Manager, dan 

Staf KPRI serta anggota koperasi tentang permasalahan yang diteliti. 

 b. Sumber data sekunder 

  Data yang diperoleh dari dokumen 

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

membaca dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah 

kredit berupa buku anggota, buku pinjaman, buku angsuran dan dukumen 

lain yang berkaitan dengan permasalahan. 

1. Bahan hukum primer 

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 UUD 1945, UU Perbankan, UU Koperasi, UU HTAT, UU Fidusia, 

 KUH Perdata. 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang diperoleh dari jurnal, buku referensi, hasil 

penelitian,  hasil karya pakar hukum, majalah-majalah,  buletin-

buletin yang berhubungan dengan permasalahan. 

3. Bahan hukum tersier 

  Bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dll. 
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5. Teknik pengumpulan data 

Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap dapat memberikan 

keterangan yang jelas. Dengan demikian data dapat memberikan gambaran 

tentang sesuatu dikaitkan dengan tempat dan waktu, ini penting karena data bisa 

berubah dari waktu kewaktu juga berbeda menurut tempat. Sumber data yang 

digunakan adalah: 

a.  Teknik pengumpulan data primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi: 

1) Metode wawancara 

yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

terhadap masing-masing informan yaitu Bapak Dr. Agung sebagai 

Ketua I, Bapak Dr. Agus sebagai Ketua II, dan Bapak Karyoto, SE, 

A.K, M.Ap sebagai Bendahara karena mereka adalah orang yang 

mengetahui permasalah yang diteliti dan lima orang anggota yang 

berhubungan dengan kegiatan KPRI UM dengan materi wawancara 

seputar pelaksanaan perjanjian kredit dan permasalahan yang terjadi.  

2) Studi dokumentasi 

 yaitu dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen, arsip-

 arsip tentang pinjam-meminjam uang, dan data-data yang berkaitan 

 dengan masalah. 
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b. Teknik pengumpulan data skunder 

Dokumentasi yang diperoleh dengan studi kepustakaan, RUU, hasil 

penelitian, hasil karya pakar hukum, majalah-majalah, buletin-buletin 

yang berhubungan dengan permasalahan. 

 c. Teknik pengumpulan data tersier  

  dengan membaca dan mencari arti/terjemahan dari kamus dan ensiklopedi 

6. Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisis yang digunakan adalah deskripsi – analis, Pengolahan 

data dilakukan dengan menyeleksi dan mengklarifikasi data secara sistematis, 

logis dan yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif 

analisis yang bersifat deskriptif. 

F.  Keaslian Penelitian 

Penelitian ini pernah dilakukan untuk penulisan skripsi untuk memperoleh 

gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

dengan judul Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Uang/Barang dan Proses 

Penyelesaiannya pada KPRI Universitas Negeri Malang. Kesamaan penelitian ini  

dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian, yaitu Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia Universitas Negeri Malang. Perbedaannya adalah pada 

penelitian ini, masalah yang diteliti ditekankan pada aspek hukum yang lebih 

mendalam untuk mendapatkan pemecahan masalah. 
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G.  Sistematika  Penelitian 

Agar dalam pembahasan nanti mudah untuk dipahami, maka digunakan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori yang berhubungan dengan judul tesis antara 

lain mengenai pengertian perjanjian, pengertian pinjam 

meminjam, perjanjian pinjam meminjam dengan atau tanpa 

bunga.  

BAB III      : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang KPRI Universitas Negeri Malang 

mengenai sejarah singkat, keanggotaan, alat perlengakapan 

organisasi (APO), permodalan, unit usaha, pelaksanaan perjanjian 

kredit, hak dan kewajiban, permasalahan dan pemecahan 

masalah. 

BAB IV       : KESIMPULAN DAN SARAN 

Adalah bab terakhir dalam penulisan Tesis ini, akan merumuskan 

kesimpulan akhir sekaligus akan dikemukakan beberapa saran 


