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ABSTRAK 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan 

jaminan di KSP. Swastika cabang Praya, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi 

dan cara mengatasinya. 

     Penelitian ini merupakan penelitian empiris, Sumber dan jenis data penelitian ini terdiri dari 

data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

responden.  

     Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan 

jaminan di Koperasi Simpan Pinjam “Swastika” cabang Praya melalui 4 tahapan. Dalam 

pelaksanaan tidak luput dari masalah wanprestasi. Wanprestasi tersebut dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Cara mengatasinya pihak KSP. Swastika mempunyai mekanisme 

penyelesaian wanprestasi yang persuasif dan kekeluargaan.  

Kata Kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam, Koperasi  

ABSTRACK 

The Implementation of Borrowing and Lending’s Agreements using Collateral in Cooperatieves 

 (A study of KSP. Swastika, Praya branch) 

 

     The purpouse of this research is to know the implementation of borrowing and lending’s 

agreement using collateral in KSP. Swastika, Praya branch, the factors that causes breach, and 

how to overcome them. 

     The research is an emperical research. The sources and types of data of the study consist of 

library data and field note obtained through interview with respondents.  

     The results of the research indicate that the implementation of borrowing and lending’s 

agreements using collateral in KSP. Swastika has 4 stages. In the implementation, the breach is 

unavoidable. It is influenced by internal and external factors. In solving it, cooperative uses 

method which is persuasive and kinship.    

Keywords: Borrowing and Lending’s Agreements, Cooperatieves 
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I. PENDAHULUAN 

     Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya 

penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan 

bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah 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 

materil dan spiritual berdasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha yang dilakukan 

pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf  hidup masyarakat Indonesia, 

khususnya dalam bidang sosial ekonomi yaitu dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat 

yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari pada hal tersebut salah satunya sasarannya 

koperasi. 

     Adapun yang dimaksud dengan koperasi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah: 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” 

     Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. 

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang 

membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 

     Berdasarkan Pasal 19  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 
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Pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota 

dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya seperti Koperasi Simpan Pinjam yang 

terletak di kompleks pasar Renteng Praya, kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah yang 

bernama KSP. Swastika cabang Praya, merupakan badan usaha yang bergerak dalam simpan 

pinjam yang memberikan kemudahan bagi anggota untuk memberi pinjaman pada umumnya. 

Selain itu KSP. Swastika cabang Praya dalam menjalankan usaha Perkoperasian, pihak KSP. 

Swastika cabang Praya, untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama melakukan kegiatan 

didalam bidang simpan pinjam. 

     KSP. Swastika cabang Praya memberikan jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin 

dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya, Koperasi 

Pinjam atau Koperasi Kredit tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana 

alternatif dalam hal pinjaman uang atau kredit. Selain itu, KSP. Swastika cabang Praya juga 

berupaya menghindarkan anggotanya dari renternir yang memberikan pinjaman dengan bunga 

yang tinggi tanpa perjanjian yang jelas sehingga dapat memperburuk prekonomian anggotanya. 

     Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan 

seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan 

dikemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga 

tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjaman disamakan pengertiannya dengan 

perjanjian kredit. 

     Dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada KSP. Swastika cabang Praya, jika peminjam 

tidak membayar pinjaman tepat waktu akan terjadi suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak 
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memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dengan debitur.   

     Hal inilah yang mendorong penulis untuk menulis Skripsi dengan judul “ Pelaksanaan 

Perjanjian Pinjam-meminjam dengan Jaminan di Koperasi (studi KSP. Swastika cabang Praya)”. 

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimana pelaksanaan 

perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya? 2.Faktor-faktor 

apa saja yang dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan 

jaminan di KSP. Swastika cabang Praya dan bagaimana cara mengatasinya? 

     Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1.Untuk mengetahui 

pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya. 2. 

faktor-faktor yang dapat meyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-

meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya dan bagaimana cara mengatasinya. 

     Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat Teoritis atau 

Keilmuan dalam rangka penerapan  hukum perdata, pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan 

perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan di koperasi, terutama mengenai pelaksanaan 

perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya. 2.Manfaat Secara 

Praktik dapat menjadi bahan pertimbangan  pemerintah dan koperasi khususnya KSP. Swastika 

cabang Praya untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan pelaksanaan perjanjian pinjam-

meminjam dengan jaminan di Koperasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode 

penelitian hukum empiris. Sumber dan jenis data penelitian ini terdiri dari data kepustakaan dan 

data lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden. 
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II. PEMBAHASAN 

A.Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Meminjam dengan Jaminan di KSP. Swastika Cabang Praya 
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     Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swastika cabang Praya kepada nasabah atau 

anggotanya sudah mempunyai dasar yang kuat. Selain itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 

25 Tahun 1992 tentang Koperasi, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 yang mengatur 

tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) 

Koperasi harus mengikuti prosedur dalam mengadakan  perjanjian pinjam meminjam. 

Pihak KSP. Swastika cabang Praya perlu melakukan penilaian terhadap anggota atau nasabah yang 

akan meminjam di  KSP. Swastika cabang Praya untuk  mengembalikan pinjaman dan melunasi pinjaman 

secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dan adanya jaminan dalam memberikan pinjaman 

oleh KSP. Swastika cabang Praya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi 

koperasi serta anggota atau nasabah koperasi yang penyimpan dana, sehingga koperasi diharapkan 

senantiasa berada dalam kondisi sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota atau nasabah 

penyimpan dana.  KSP. Swastika cabang Praya menegaskan bahwa dalam memberikan dan melakukan 

usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri 

dan anggota atau nasabah koperasi yang mempercayai dananya kepada KSP. Swastika cabang Praya. Jadi 

dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota, KSP. Swastika cabang Praya harus memperhatikan 

aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. 

Setelah pinjaman diberikan oleh koperasi perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana 

tersebut beserta barang jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah yang meminjam dana di KSP. 

Swastika cabang Praya serta kepatuhan dan kemampuan nasabah atau anggota koperasi tersebut dalam 

memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala ataupun wanprestasi dalam pengembalian 

suatu pinjaman maka dalam perjanjian tersebut pihak koperasi selalu meminta jaminan yang berguna 

untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepas oleh KSP. Swastika cabang Praya. Jaminan dapat 

dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan sarana preventif dalam 

perjanjian pinjaman yang bersiko tinggi. 



vi 

 

Dalam memberikan pinjaman  KSP. Swastika cabang Praya wajib memiliki keyakinan atas 

kemampuan dan kemauan anggota atau nasbah KSP. Swastika cabang Praya untuk mengembalikan dan 

melunasi hutangnya sesuai yang telah diperjanjikan. 

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota atau nasabah KSP. Swastika cabang Praya 

senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana 

untuk pemohon pinjaman,  maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman 

yang diajukan oleh nasabah atau anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di 

KSP. Swastika cabang Praya adalah ; Pribadi peminjam, kemampuan dan kesanggupan membayar dan 

melunasi pinjaman, modal, jaminan pinjaman, prospektif usaha debitur. 

Dalam lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahawa 

“dana peminjaman yang di keluarkan atau dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai perjanjian”. 

Oleh karena itu KSP. Swastika cabang Praya dalam mengabulkan permohonan pinjaman sangatlah 

selektif. 

KSP. Swastika cabang Praya dibawah nauangan KSP. Swastika pusat dengan izin usaha No. 

079/04/SISP/DISKOP/UMKM/11/2010 dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas 

pinjaman telah menerapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjaman. Berkaitan 

dengan pelaksanaan penyaluran pinjaman, secara umum KSP. Swastika cabang Praya telah menentapkan 

2 (dua) cara, yaitu cara pertama, pemohon yang aktif datang ke kantor KSP. Swastika cabang Praya yang 

terletak di jalan pahlawan Praya dan cara kedua, pihak koperasi yang aktif  mendatangi para anggota atau 

nasabah koperasi. 

Cara yang pertama yaitu anggota atau nasabah yang aktif datang ke KSP. Swastika cabang Praya 

biasanya dilakukan oleh anggota atau nasabah koperasi yang telah memiliki usaha yang cukup mapan dan 

ingin mengembangkan usahanya, misalnya petani, usaha kerajinan dan lain-lain. Sedangkan cara yang 
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kedua yaitu pihak KSP. Swastika cabang Praya yang aktif mendatangi para anggota atau nasabah, 

biasanya diterapkan kepada pedagang pasar sehingga pihak KSP. Swastika cabang Praya tiap periode 

tertentu akan mengunjungi pasar-pasar untuk menawarkan pinjaman kepada para pedagang. Pelaksanaan 

pinjam meminjam dengan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam “Swastika” cabang Praya, melalui 4 tahap, 

yaitu: 

Tabel. Tahap-tahap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam
 

No. Tahap pelaksanaan perjanjian 

pinjaman meminjam 

Keterangan 

1 Persiapan pinjaman -syarat administratif 

-syarat lainnya 

-program pinjaman 

-tingkat bunga pinjaman 

-jaminan pinjaman 

-jumlah maksimal pinjaman 

-jangka waktu pinjaman 

2 Penilaian -melakukan interview 

-melakukan penelitian 

-melakukan peninjauan ke 

tempat usaha 

3 Pelaksanaan pinjaman -persetujuan kepala bagian 

-penandatanganan perjanjian 

-pencairan dana 

4 Pengawasan pinjaman -mengawasi benda jaminan 

-memastikan perkembangan 
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usaha debitur 

-secara bertahap memeriksa 

kelancaran angsuran 

                Sumber: Data primer diolah 

A.Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam 

meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya dan cara mengatasinya 

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di KSP. 

Swastika cabang Praya selallu ada potensi untuk terjadinya wanprestasi . Wanprestasi tersebut biasanya 

dilakukan oleh pihak nasabah (debitur) walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak koperasi 

yang melakukan wanprestasi, namun hal tersebut sangat jarang terjadi. 

Pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya juga 

tidak lepas dari masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang seringkali muncul adalah seringnya 

anggota koperasi (debitur) terlambat membayar angsuran, membayar angsuran tidak sebagaimana 

mestinya atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya di KSP. Swastika cabang Praya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian analis kredit KSP. Swastika cabang Praya yang 

memiliki tugas melakukan penagihan terhadap nasabah (debitur) dilapangan dan melaporkan segala 

permasalahan yang ditemui di lapangan terkait hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pelaksanaan 

perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan  menyebutkan ada beberapa faktor yang sangat erat 

kaitanya menyebabkan nasabah peminjam (debitur) wanprestasi atau cidera janji dalam hal pelaksanaan 

perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya, selain dengan staf bagian 

analis kredit KSP. Swastika cabang Praya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa 

responden yakni nasabah peminjam di KSP. Swastika cabang Praya. Dari hasil wawancara tersebut 

penulis menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah atau wanprestasi. 
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1. Penyalahgunaan kredit, seperti diketahui bahwa pemberian kredit kepada usaha mikro ditujukan 

untuk meningkatkan usaha yang dijalankan oleh debitur. Dana tersebut dapat digunakan sebagai 

tambahan modal kerja, pembelian bahan baku dan peningkatan produktifitas dengan 

menggunakan metode-metode terbaru. Dari hasil wawancara penulis bahwa faktanya dana yang 

diberikan biasanya setengah untuk modal usaha dan setengahnya lagi digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga seperti, membeli motor, untuk biaya anak sekolah, keperluan 

berobat atau kegiatan-kegiatan konsumtif lainnya.
1
 

2. Faktor yang berkaitan dengan usaha debitur. Hal-hal yang mengakibatkan pada timbulnya kredit 

bermasalah yang diakibatkan dari usaha debitu antara lain sebagai berikut: 

a. Persaingan usaha, sebagaimana diketahui bahwa target market dalam pemberian pinjaman 

kepada usaha kecil seperti usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan khususnya 

pedagang di pasar tradisional. Dari beberapa komplek los pasar terdapat 2 sampai 4 

pedagang yang memiliki jenis usaha yang sama, hal ini juga ditambah lagi dengan barang 

dagangan yang dijual bukan barang yang murah seperti daging sapi yang harganyacukup 

mahal untuk konsumen kelas bawah. Ini berimbas kepada bagaimana cara pedagang untuk 

memberikan fasilitas yang terbaik untuk melayani pelangganya agar barang daganganya 

tetap berkualitas dan laku terjual yang pada artinya keuntungan dari penjualan dapat 

digunakan untuk membayar angsuran pinjaman di KSP. Swastika cabang Praya. 

b. Kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga bahan baku atau bahan dasar seperti bumbu-

bumbu dapur juga sangat mempengaruhi jalannya usaha debitur. Hal ini dirasakan ibu Bq. 

Faridah pemilik warung makan, yang berada di komplek pasar Renteng praya. Beliau 

menuturkan bahwa dengan naiknya harga bahan dasar  kebutuhan pokok berakibat pada 

                                                           
1
 Wawancara dengan bapak Hendri selaku staf analis kredit KSP. Swastika cabang Praya, Selasa 4 April 

2017 
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berkurangnya keuntungan yang diperoleh, keuntungan yang biasanya disisihkan untuk 

membayar angsuran sekarang habis untuk menambah modal usaha.
2
 

c. Hutang terhadap rekanan yang belum dibayar, khusus untuk usaha kecil-kecilan yang 

terfokus dalam penjualan barang kebutuhan sehari-hari seperti telur, mie instan, sabun, 

rokok dan lain-lain. Kebanyakan merupakan barang-barang titipan yang kemudian akan 

dijual oleh pedagang. Persediaan barang yang cukup banyak dan belum laku terjual 

berakibat pada pedagang yang harus menanggulangi terlebih dahulu pembayaran barang-

barang yang terhutang, baik dengan dana sendiri ataupun dengan uang yang digunakan 

untuk membayar angsuran atas pinjamannya di KSP. Swastika cabang Praya. 

d. Cuaca atau musim, pihak KSP. Swastika menambahkan bahwa cuaca atau musim juga 

mempengaruhi pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan nasabah. Sebagai contoh 

banyak nasabah peminjam di KSP. Swastika cabang Praya yang merupakan petani, dimana 

hasil pertanian mereka tegantung pada cuaca, ketika cuaca buruk seperti musim penghujan 

ditambah angin kencang tak jarang menyebabkan para petani mengalami kerugian dimana 

tanaman seperti padi, cabai yang ditanam rusak bahkan seringkali menyebabkan gagal 

panen. 

e. Musibah, terjadi keadaan-keadaan yang diluar kuasa debitur yang mana tidak diketahi 

sebelumnya akan terjadi baik yang menimpa debitur ataupun usaha yang dijalaninya. 

Adapun musibah seperti, kecelakaan, meninggal dunia, kebakaran, banjir, merupakan 

keadaan yang tidak dapat diduga oleh debitur sendiri. Sebagai contoh yang dialami oleh 

bapak Junaidi pemilik usaha mebel di kampung perbawe, kelurahan tiwugalih, Kecamatan 

Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Dimana beberapa waktu yang lalu usaha mebel beliau 

mengalami musibah kebakaran sehingga menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu pak 

                                                           
2
 Wawancara dengan ibu Baiq Faridah nasabah peminjam di KSP. Swastika cabang Praya, Kamis 6  Maret 

2017 
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Junaidi pemilik mebel tersebut sangat kesulitan membayan iuran atas pinjamannya di KSP. 

Swastika cabang Praya.
3
   

             Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka diketahui faktor-faktor yang menimbulkan wanprestasi 

dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor intenal dan eksternal. 

     Faktor internal dipengaruhi penyalahgunaan pijaman oleh debitur, hal ini dapat diartikan adanya 

unsur kesengajaan dan kelalaian untuk tidak memenuhi prestasi sebagai debitur. Sedangkan faktor 

eksternal yang berkaitan dengan usaha yang ditekuni debitur seperti, persaingan usaha, kenaikan harga 

bahan baku, hutang terhadap rekanan, cuaca atau musim, musibah. Namun tentu saja dalam mengadapi 

masalah wanprestasi KSP. Swastika cabang Praya telah memiliki mekanisme penyelesaian wanprestasi 

tersendiri, seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

Mekanisme penyelesaian wanprestasi di KSP. Swastika cabang Praya adalah:
4
  

1. Apabila anggota koperasi selama 3 kali berturut-turut tidak membayar angsuran pinjaman, maka 

pihak KSP. Swastika cabang Praya akan mengambil langkah-langkah yaitu: 

a. Pihak KSP. Swastika cabang Praya akan mendatangi anggota tersebut dan menanyakan 

permasalahan mengapa anggota koperasi tersebut sampai tidak membayar pinjamannya. 

Anggota koperasi tersebut diberi toleransi waktu bila alasannya dapat diterima. Toleransi ini bisa 

1 sampai 2 minggu. 

b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan, anggota koperasi tetap 

belum memenuhi pembayaran, maka pihak KSP. Swastika cabang Praya akan memberikan surat 

peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 

kali. 

                                                           
3
 Wawancara dengan bpk Junaidi nasabah peminjam di KSP. Swastika cabang Praya, Kamis 23  Maret 

2017 

 
4
 Wawancara dengan ibu Baiq Nuryanim selaku kepala cabang KSP. Swastika cabang Praya, Senin 27 

Maret 2017 
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c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak 

koperasi akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini 

hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi 

tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan. 

     Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam “Swastika” 

cabang Praya, Jadi cara mengatasinya dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan 

kekeluargaan terlebih dahulu.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     III. PENUTUP 

Kesimpulan 
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      Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 1. Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam 

“Swastika” cabang Praya melalui 4 tahapan. Tahapannya dimulai dari tahap persiapan pinjaman, tahap 

penilaian, tahap pelaksanaan pinjaman, dan yang terakhir adalah tahap pengawasan pinjaman. 2.Di dalam  

pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya tidak luput dari 

masalah wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi berupa anggota koperasi (debitur) terlambat membayar 

angsuran, membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi 

pinjamannya di KSP. Swastika cabang Praya. Wanprestasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi penyalahgunaan pijaman oleh 

debitur, hal ini dapat diartikan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian untuk tidak memenuhi prestasi 

sebagai debitur. Sedangkan faktor eksternal yang berkaitan dengan usaha yang ditekuni debitur seperti, 

persaingan usaha, kenaikan harga bahan baku, hutang terhadap rekanan, cuaca atau musim, musibah. 

Dalam mengatasinya pihak KSP. Swastika cabang Praya mempunyai mekanisme penyelesaian 

wanprestasi, Dimulai dari pihak koperasi akan mendatangi anggota atau nasabah koperasi tersebut dan 

menanyakan permasalahannya mengapa anggota koperasi tersebut menunggak atau tidak membayar 

pinjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan 

membicarakan jalan keluar atau solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut, apabila setelah 

kelonggaran-kelonggaran yang diberikan nasabah tetap tidak dapat memenuhi prestasinya maka barang 

jaminan debitur akan di sita.  

Saran 

      Adapun saran penulis: 1.Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan di koperasi 

umumnya dan khususnya KSP. Swastika cabang Praya sebaiknya lebih dipermudah lagi di dalam 

tahapan-tahapannya. Agar nasabah atau anggota lebih tertarik dan memilih meminjam di lembaga 

keuangan koperasi bukan pada rentenir. 2.Koperasi Simpan Pinjam “Swastika” cabang Praya sebaiknya 

lebih memperhitungkan dan lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman kepada nasabah atau 

anggotanya. Terutama karekter nasabah calon peminjam hal ini desebabkan karakter nasabah sangat 

mempengaruhi itikad baik nasabah utuk memenuhi kewajiban atau prestasinya dalam perjanjian pinjam 

meminjam dengan jaminan di KSP. Swastika cabang Praya.  
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