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ABSTRACT 

This study aimed to examine the effect of credit risk, liquidity risk, interest 

rate risk on profitability ( case study on cooperatives kudus  district ). This study 

classified the causative research. The population  in this study are all cooperatives 

listed on  department of cooperatives industrial and UMKM in Kudus district in 2012 

until 2015. While the sample is determined by purposive sampling method in order to 

obtain 22 sample cooperatives. The type of data used is secondary data obtained 

from   department cooperatives industrial and UMKM in Kudus district. The 

analytical method used is multiple regression analysis. 

Based on the result of multiple regression analysis with a significance level of 

5%, then the result of this study concluded : (1) the credit risk of a negative effect and 

not significance on the profitability of cooperatives. (2) liquidity risk not significance 

effect on the profitability of cooperatives.(3) interest rate risk of a negatif effect and 

significanc on the profitability of cooperatives.(4) capital adequacy ratio of a 

negative effect and significance on the department of cooperatives. 

Based on the above result, it is suggested : (1) researchers can then do further 

research related to cooperatives profitability. (2) the cooperatives manajemen is 

expected to be able to continue to keep the NPL, LDR, NIM and CAR in order to 

avoid the risk of lossed in business  

 

 

 

Keywords : NPL ( Non Performing Loan ), LDR ( Loan To Deposit Ratio ), NIM ( Net 

Interest Margin ), CAR ( Capital Adequacy Ratio) dan ROA (Return On Asset). 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko tingkat bunga dan tingkat kecukupan modal terhadap tingkat 

profitabilitas pada koperasi (studi kasus pada koperasi se-kabupaten kudus). 

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah  

seluruh koperasi yang terdaftar di Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM di 

Kabupaten Kudus tahun  2012 sampai tahun 2014. Sedangkan sampel penelitian ini 

ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 22 koperasi 

sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas 

Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikan 5% 

maka hasil penelitian ini menyimpulkan : (1) Risiko kredit berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap profitabilitas koperasi. (2) Risiko likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. (3) Risiko tingkat bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas koperasi. (4) Tingkat kecukupan modal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap  profitabilitas koperasi. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas disarankan : (1) peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan profitabilitas koperasi. (2) 

manajemen koperasi diharapkan untuk mampu terus manjaga NPL, LDR, NIM dan 

CAR nya agar terhindar dari resiko kerugian dalam usahanya. 

 

 

Kata kunci : NPL ( Non Performing Loan ), LDR ( Loan To Deposit Ratio ), NIM ( 

Net Interest Margin ), CAR ( Capital Adequacy Ratio) dan ROA (Return On Asset). 

 

 

 
 


