
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. J..atar Bclakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

dan hokum kopcrasi, dcngan mc!andaskan kcgiatannya bcrdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus scbagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas 

azas kckcluargaan. Kopcrasi bcnujuan mcmajukan kcsejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun 

tatanan perckonomian nasional, dalam rangka mcwujudkan masyarakat yang 

maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

Dalam tujuan tcrsebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan 

kesejahtcraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

pemyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota 

adalah mcnjadi program utama kopcrasi mclalui pclayanan usaha. Jadi, 

pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan 

masyarakat umum. 

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya 

dapat diukur dari pcningkatan kesejahtcraan anggota. Kcscjahteraan bcnnakna 

sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera ba:.:i seseorang 

dapat bcrbcda satu sama Jain. Manusia pada dasamya adalah mahkluk yang 
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tJdak pemab merasa puas, karena ltu kesejahteraan akan tcrus dikcJar tanpa 

batas. 

Salah satu kopc~r yang diambrl scbagai objek penehllan ini adalah 

Kopcras; Rwnab Tahnnan Negara (RUT AN) Klas I Mcdan yang 

berkedudukan dr Jalnn Perrnasyarakatan Tanjung Guslir Mcdan. kopcrnsi 

tersebut telah larn;J bcrdrri yang memplmyai kegiatan usahn kccil dan 

menengnh yang bo:r~e)m~mbungan Berdasarkan unuan t<-rsebut di atas 

penults merasa tenank untuk menehh lebih laOJUI dan mcrmangkannya dalam 

sebuah ruhsan rlmrah b<-rbem~ skripsr dengan JUdul · "Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Usahu Anggota Pada 

Koperasi Rumab Tah.u.:m Ncg:~r;t (RUTAN) Kla~ I Mcd;m." 

B. Rumusan M'isJiah 

Berdasarl..an prapcnchwm yang tclah dtlakukan penult,, drtemul..;m di 

rumah Tahanan :-.:egara (RlJ IA!\) Klas I \lcdan adanya bcl><:rapa masalab 

yang kemudran dap;11 dtnmJusl.:an masalah tersebut ..ebagar hcnkut ''Apakah 

pelaksanarut p~ml>e1 Hill t..r.:du dapat rnemngkatkau uo;aha anggota?" 

C. Tuju:111 PcncJiti.tn 

Adapun IUJU:In yang mgm dicapar dalarn ~cnehtrun uu adalnh untuk 

mengetahm bagarrnana pelaksanaan pcmberian krc:dn dalam up~ya 

meningk;.~dll usaha anggota khu,usnya 1..-reJn usaba sunpan pmjarn pada 

Koperasi Rumi111 Tahanan :-.:egara (RUT A.'-:) Klas I ,\ledaJJ 
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