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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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. Penjelasan Pasal 33 

menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian 

nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. 

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang Perkoperasian, peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan 

demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, 

kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi 

seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang 

menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan 

ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum 

sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang 

ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang 
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terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan 

ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan 

lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu 

mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan 

mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan 

dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi 

benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan 

demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, 

demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada 

dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan 

usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. 

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum 

Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi 

merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, 

Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang 

membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah 

mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip 

kemandirian Koperasi. 

Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan 

mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan 

pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, 
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kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat 

menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh 

Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi 

di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk 

tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan 

kesempatan berusaha. ( Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 

tentang Perkoperasian ).  

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.( 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ). 

 Menurut Hendrojogi, koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-

orang yang bergabung secara sukarela untuk menemuhi kebutuhan dan aspirasi 

ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui pemisahan yang dimiliki 

dan diawasi secara demokratis.1 

Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi ini 

berusaha untuk, “…mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah 

darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang…dengan jalan menggiatkan 

                                                             
1   Hendrojogi, Msc, Koperasi: Azas-Azas, Teori & Praktek, 1997, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hlm., 46. 
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tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang…dengan bunga yang serendah-

rendahnya…” 2 

Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki 
tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah 
pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, 
berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran 
pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Hal 
ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 
1992mengenai tugas pengawas dan pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang 
Nomor 25 tahun 1992 mengenai rapat anggota.3 

 
Salah satu koperasi simpan pinjam yang menjalankan usahanya di Malang 

adalah Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari. Koperasi ini memberikan 

pinjaman uang kepada para anggotanya yang memerlukan dana dan 

pengembaliannya dilaksanakan dengan cara angsuran. Untuk memperbesar 

koperasi adalah tergantung dari partisipasi anggota dan kepandaian pengurus 

untuk mengelolanya dengan kata lain besar kecilnya pinjaman tergantung dari 

pada : jumlah dana yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, kemampuan calon 

peminjam untuk membayar angsurannya, dan besarnya kebutuhan peminjam. 

Terdorong untuk membantu anggotanya dalam masalah pinjam-meminjam di 

mana dibutuhkan syarat-syarat yang ringan, maka koperasi merupakan sarana 

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi masih sering terjadi adanya pembayaran oleh 

Debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini tampak 

                                                             
2   G. Kartasapoetra,.A.G. Kartasapoetra, Bambang S, A. Setiady, Koperasi Indonesia, 

2003, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 133. 
3   Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, S.H., Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 

2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta, hlm., 134. 
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karena tidak adanya jaminan yang pasti dan tanpa adanya sanksi yang tegas, maka 

dalam pembayaran angsurannya kurang diperhatikan.  

Disamping koperasi simpan pinjam, ada juga badan usaha yang 

menjalankan usahanya dalam bentuk koperasi yaitu Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR). Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 

tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari’ah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bentuk Hukum BPR berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 

Tahun 1992 Tentang BPR dapat berupa salah satu dari: 

a. Perusahaan daerah 

b. Koperasi 

c. Perseroan terbatas 

Ketentuan tersebut juga dipertegas oleh Surat Keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor 1064/KMK.00/1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang 

pendirian  usaha perkreditan rakyat pada Bab II pasal 2 butir 2 tertulis bahwa 

bank hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, koperasi atau 

warga negara Indonesia. 

Menurut Usman Bank Perkreditan Rakyat adalah : 4 

                                                             
4   Rachmadi Usman, 2001. Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta, hal 63 
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“ Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan 
Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan 
bank pencipta uang gira, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. “ 

 
Menurut Hasibuan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan 

usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.5 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

bahwa bank perkreditan rakyat memiliki perbedaan prinsipil dengan bank umum 

yaitu pada fungsi tambahan bank umum dalam hal  pemberian pelayanan atau 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan tersebut sehingga kegiatan utamanya adalah menerima 

simpanan dan memberikan kredit  

Fungsi BPR berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 1992 

Tentang BPR diantaranya adalah: 

a. Bahwa bank perkreditan rakyat yang berfungsi sebagai badan usaha yang 
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu 
menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi 
golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil 

b. Bahwa agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka 
kesinambungan usaha dan kesehatan bank perkreditan rakyat, perlu 
diupayakan sejak pendiriannya 

c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur bank 
perkreditan rakyat dalam peraturan pemerintah. 

 

                                                             
5   H. Malayu S.P Hasibuan, 2001. Dasar-dasar Perbankan. Penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta, hal 38 
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Sehubungan dengan adanya permohonan kredit dari calon debitur koperasi 

simpan pinjam maupun BPR  perlu melakukan penilaian tentang berbagai aspek 

yang ada berkaitan dengan calon debitur tersebut apakah layak untuk diberikan 

pinjaman kredit sehingga bisa memberikan asas manfaat bagi kedua belah pihak, 

disisi pihak bank yang memberikan kredit maupun pihak calon debitur yang akan 

menerima kredit. Disini dapat dipahami betapa pentingnya dalam rangka 

pemberian kredit oleh bank kepada calon debitur adanya semacam penilaian 

terhadap calon debitur dan penilaian atas kemampuan calon debitur itu sendiri 

dalam membayar kembali pinjaman yang akan diterimanya, untuk mengurangi 

faktor resiko yang memunculkan kredit macet.  

Selanjutnya didalam praktek untuk lebih memperkecil faktor resiko yang 

ada di lembaga koperasi simpan pinjam dan BPR, digunakan berbagai konstruksi 

hukum lainnya yang berkaitan dengan kredit seperti ketentuan pemberian kredit 

dengan Undang- undang Nomor 10 tahun 1998. Ketentuan penyerahan barang 

jaminan sebagai agunan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Serta ketentuan lainnya sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian kredit yang 

di buat oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari dengan BPR 

Swamitra. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana prosedur perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi Simpan 

Pinjam Distribusi Lestari dengan Bank Perkreditan Rakyat Swamitra serta 

dimanakah letak perbedaan dan persamaan antara keduanya? 

b. Dari kedua koperasi tersebut, manakah yang dapat memberi keringanan dan 

kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi 

Simpan Pinjam Distribusi Lestari dengan Bank Perkreditan Rakyat Swamitra 

serta dimanakah letak perbedaan dan persamaan antara keduanya; 

2. Untuk menganalisa koperasi mana dari kedua koperasi tersebut yang dapat 

memberi keringanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan 

perekonomian mereka. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 
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Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, 

terutama dalam hal ini mata kuliah hukum Jaminan, hukum Perbankan dan 

hukum Perdata yang berkaitan  dengan pelaksanaan perjanjian Simpan Pinjam 

di Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari dan Bank Perkreditan Rakyat 

Swamitra.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis,  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dan 

pengetahuan penulis terhadap perbandingan pelaksanaan perjanjian kredit di 

Koperasi maupun Bank Perkreditan Rakyat, sekaligus sebagai persyaratan 

untuk mencapai gelar kesarjanaan (S1) di bidang ilmu hukum pada 

Universitas Muhammadiyah Malang . 

b. Bagi Instansi Terkait 

Dalam hal ini adalah bagi Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari dan 

Bank Perkreditan Rakyat Swamitra agar dapat memberikan sumbangan 

pemikiran berkaitan dengan Pelaksanaan perjanjian kredit  sesuai dengan 

tujuan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang 

Koperasi. 

c. Bagi masyarakat 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang hukum, terutama dalam 

kaitannya dengan hukum yang mengatur permasalahan perjanjian kredit di 
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Koperasi maupun Bank Perkreditan Rakyat sehingga masyarakat tidak 

mudah terjebak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang di 

koperasi.  

E. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Pendekatan secara yuridis yaitu memandang hukum sebagai gejala 

sosial yang terjadi di masyarakat, sesuai dengan norma-norma tertulis yang 

dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang yang 

mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Perundang-undangan.  

Sedangkan pendekatan secara sosiologis yaitu lebih mengacu pada berlakunya 

atau realita yang terjadi di masyarakat6. 

                   Disamping itu konsep dalam penelitian ini lebih sesuai dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif.  Dengan pengertian bahwa data yang 

dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berupa ungkapan, bahasa, cara 

berfikir, pandangan, subyek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang 

menjadi pertimbangan penelitian7.  

                                                             
6   Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Jakarta. 

Jakarta. 1986. hal 51 
7    Ibid, hal 53 
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Melalui penulisan hukum ini, peneliti akan melihat prosedur 

pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari 

dan Bank Perkreditan Rakyat Swamitra. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di dua tempat yaitu Koperasi Simpan Pinjam 

Distribusi Lestari dan Bank Perkreditan Rakyat Swamitra yang berbentuk 

Koperasi di Malang.  

Pertimbangan kedua tempat penelitian tersebut karena merupakan 

lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peran penting bagi aktivitas 

perekonomian menengah ke bawah. Khususnya dalam rangka penyaluran 

kreditnya.  

3. Populasi, Sampel dan Responden 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau penelitian. 

Menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah semua individu yang dimaksudkan 

untuk menyelidiki serta mendapatkan data yang akurat8. Sedangkan sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya9. 

Populasi dalam penelitian ini adalah staf dan nasabah dari Koperasi 

Distribusi Lestari dan Bank Perkreditan Rakyat Swamitra. Dari popolasi 

tersebut, maka  

                                                             
8   Sutrisno Hadi, 1987. Metodologi Research, jilid I, Fakultas Psikologi UGM, 

Yogyakarta, hal 82. 
9     Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Penerbit PT Reneka Cipta, Hal 

79 
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Sampel dipilih secara purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

dengan cara dipilih. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi 

tersebut diatas.  

Penentuan sample dari Koperasi Distribusi Lestari dan Bank 

Perkreditan Rakyat Swamitra dilakukan secara purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan cara dipilih. Sedangkan untuk penentuan sample 

dari nasabahnya dilakukan melalui random sampling yaitu pengambilan 

sample yang dipilih secara acak. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, bisa diperoleh dari dua 

sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang antara 

lain : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.10 

Yang diperoleh secara langsung dari pengamatan atas objek atau masalah 

yang penulis amati di lokasi penelitian. Metode pengumpulan data pada 

data primer, dikumpulkan dengan cara : 

1) Wawancara atau Interview, yaitu melakukan tanya jawab langsung 

dengan responden.11 Dalam hal ini responden yang bersangkutan 

adalah orang yang sekiranya mampu memberikan keterangan yang 
                                                             
10   Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal, 30 
11   Ibid. hal, 82 
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berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara 

kali ini, penulis melakukan wawancara kepada : Kepala beserta Staff 

Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari serta Kepala beserta Staff 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Swamitra. Selain itu juga dilakukan 

wawancara dengan 10 orang nasabah/debitur yang melakukan kredit di 

dua tempat tersebut.  

2) Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan pencatatan data yang diperoleh dari referensi atau 

arsip.12 Misalnya  mencari data dari arsip-arsip yang diperoleh di 

lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi 

dari buku-buku, surat kabar dan internet atau literatur-literatur lain yang 

memuat tentang pembahasan permasalahan yang terkait dengan 

penelitian.13 Metode pengumpulan data pada data sekunder, dikumpulkan 

dengan cara studi pustaka yaitu cara mempelajari buku-buku, peraturan-

peraturan yang berlaku, buku-buku, surat kabar dan internet atau literatur-

literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Misalnya mencari data tentang teori-teori hukum, pendapat para ahli, dan 

lain-lain. 

                                                             
12   Ibid. hal, 68 
13   Ibid. hal, 30 
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5. Metode Analisa Data 

Dari semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, 

penulis menggunakan dua metode diantaranya: Analisis Comperative 

yaitu dengan membandingkan antara pelaksanaan perjanjian kredit di 

Koperasi Simpan Pinjam Distribusi Lestari dengan Bank Perkreditan 

Rakyat Swamitra dan metode metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara membuat deskriptif atas permasalahan yang 

telah diidentifikasikan dan memberikan predikat kepada variabel yang 

diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.14 

F. Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, 

terdiri dari 4 bab tersusun secara berurutan, dimulai dari bab I sampai dengan bab 

IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14   Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, 

Jakarta. 1992 : hal, 353. 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum dan kajian 

pustaka mengenai pengertian-pengertian, pendapat para ahli tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

diantaranya membahas tentang : tinjauan umum tentang perjanjian 

dimana akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian dan unsur-

unsur perjanjian. Berikutnya adalah membahas tentang tinjauan 

khusus tentang perjanjian pinjam meminjam yang akan menguraikan 

mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam dan unsur-unsur 

perjanjian pinjam meminjam. Sub bab berikutnya membahas tentang 

tinjauan umum tentang  kredit yang akan menguraikan mengenai 

pengertian kredit dan unsur-unsur kredit, tujuan kredit serta prinsip 

pemberian kredit. Sub bab berikutnya akan membahas tentang 

tinjauan umum tentang koperasi yang akan menguraikan mengenai 

pengertian koperasi, asas koperasi, tujuan dan dasar pengaturan 

mengenai koperasi. Sub bab terakhir akan membahas tentang 

tinjauan umum tentang Bank Perkreditan Rakyat yang akan 
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diuraikan mengenai pengertian Bank Perkreditan Rakyat, tujuan dan 

dasar pengaturan Bank Perkreditan Rakyat. 

BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan data-data hasil penelitian 

tentang : prosedur perjanjian pinjam meminjam uang di Koperasi 

Simpan Pinjam Distribusi Lestari dengan Bank Perkreditan Rakyat 

Swamitra serta dimanakah letak perbedaan dan persamaan antara 

keduanya dan koperasi mana dari kedua koperasi tersebut yang dapat 

memberi keringanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk 

meningkatkan perekonomian mereka.. Dari hasil penelitian 

kemudian penulis analisa sesuai dengan hasil penelitian. 

BAB IV :  PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan 

skripsi, yang berisi kesimpulan serta saran-saran berdasarkan data-

data yang penulis dapatkan dari penelitian guna kebutuhan serta 

masukan-masukan kepada peneliti. 

 


