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Abstraksi :
iii Perekonomian Indonesia dewasa ini semakin maju dan berkembang seiring
dengan perkembangan Perekonomian Indonesia yang semakin cepat sehingga
tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Oleh karena itu setiap perusahaan harus
cepat tanggap akan keadaan ini. Perusahaan juga harus dapat mengantisipasikan
sejalan dengan perkembangan Perekonomian yang ada di Indonesia. Kemajuan
Perekonomian di setiap negara sangatlah penting peranannya bagi kelangsungan
dalam perkembangan suatu perusahaan. Kemajuan Perkoperasian di suatu
perusahaan itu pun akan menyebabkn kesejahteraan para anggotanya /
masyarakat di dalam kelangsungan menjalankan kehidupannya. Saat ini para
pengguna koperasi selalu ingin mendapatkan informasi yang cepat, praktis,
mudah dan akurat di dalam persyaratan keanggotaannya di dalam koperasi yang
didirikan suatu perusahaan. Para Pendiri Koperasi yang baik adlah harus dapat
memberikan
kemudahan
akan
kebutuhan
dan
keinginan
para
anggota/masyarakat didalam berdirinya akan suatu fungsi didirikan koperasi.
Koperasi
akan
dapat
menjembatani
antara
keinginan
para
anggotanya/masyarakat yang tergabung di dalamnya untuk dapat memenuhi
kebutuhan kehidupan mereka tanpa ada keraguan akan tidak berjalannya suatu
kegiatan yang mereka lakukan. Berdasarkan gagasan di atas, penulisan ilmiah
ini juga membahas tentang pertanggung jawaban seluruh pengurus koperasi di
PT. SIGMA CIPTA UTAMA. Dalam pelaporan pertanggung jawaban disini
seluruh pengurus KOPSI (Koperasi Sigma ) dapat membandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya di dalam pendanaan dan dapat menjadi bahan
pemikiran pada tahun berikutnya di dalam Rapat Anggota Tahun yang diadakan
setiap tahunnya dalam kepengurusan Koperasi yang didirikannya.
Perkembangan Koperasi di PT. SIGMA CIPTA UTAMA ini dilakukan untuk
Meningkatkan Kepedulian dan Semangat Berkoperasi demi Eksistensu dan
Bertumbuh-kembangnya Koperasi di PT. SIGMA CIPTA UTAMA (KOPSI).
Bedirinya Koperasi ini memungkinkan para pegawai / para karyawannya

mendaptakan suatu pinjaman dana untuk melancarkan seluruh aktifitas usaha
yang dilakukannya. Dengan adanya berdirinya Koperasi diiharapkan dapat
memudahkan para anggota / para karyawan yang terkait di dalamnya dan dapat
meringankan akan suatu pendanaan untuk usaha yang akan dilaksanakannya.
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