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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 “ Sesungguhnya siapa yang mengerjakan kejahatan,dan kejahatan meliputi 

seluruh kehidupanya,mereka adalah penghuni Neraka,mereka kekal 

didalamnya” ( Albaqarah : 81 )  

 “ Dan salah satu dari ayat-ayatnya ( tanda kebesaran Allah),bahwa ia djadikan 

kaum berjodoh-jodohan ( pria-wanita ) agar kamu dapat bersenang-senang 

dengan dia, dan Allah jadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sungguh hal itu adalah ayat-ayat ( pelajaran ) bagi kaum yang mau berpikir. ( 

Rum: 21 ) 

 

 

Persembahan  

1. Ibu dan Bapakku tercinta 

2. Adik ku  tersayang 

3. Orang yang paling aku cinta 

4. Keluarga besarku 

5. To all may friend seperjuangan in 

campus 

6. To almamater UMK. 

7. Dosen –dosenku yang baik hati 
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KATA PENGANTAR 
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rahmat dan hidayahnya, saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skipsi dengan lancar.  

 Penulisan skipsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 

melengkapi syarat ujian dan sekaligus persaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

Ekonomi ( S1) pada progam studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Muria Kudus. 

 Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan 
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Ekonomi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
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2. Yang terhormat Bapak Drs.H.Taufik,MS. Selaku Dosen Pembimbing I 

dalam menyusun skripsi ini. 
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pembimbing II dalam menyusun skripsi ini.  
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Manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muria Kudus yang 
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menyusun skripsi ini. 
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saya mampu menyusun skripsi ini serta staf karyawan yang membantu. 

6. Manajer dan Staf karyawan KSP Karyaniaga Demak terimakasih atas ijin 

dan bantuanya dalam memberikan informasi untuk melengkapi data dalam 

pembuatan skripsi ini.  

7. Ibu dan Bapakku yang telah membiayaiku mulai dari nol hingga sampai 
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A. NAMA : SUSANTI 

B. Judul Skripsi  : ANALISIS PROFITABILITAS MELALUI 

PEMBERIAAN KREDIT PADA KOPERASI 

SIMPAN PINJAM KARYANIAGA DEMAK 

KECAMATAN  NGALURAN KABUPATEN 

DEMAK 

C. Jumlah Halaman : Permulaan xi ,isi 60, Tabel 12, Gambar 3 

D. Isi Ringkasan  :  

 Dalam hal kegiatan menjalakan usahanya, koperasi tidak hanya dituntut 

meningkatkan profitabilitas dan kesejahteraanya tetapi juga harus menjalankan 

usahanya ( survive ) tujuan keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai maksimasi 

dari nilai koperasi, yang merupakan nilai sekarang dari koperasi itu terhadap 

prospek masa depanya melalui penyaluran kredit  pada anggotanya. Dalam 

penyaluran kredit tersebut, koperasi bukan tanpa resiko dan kendala. Resiko yang 

mungkin terjadi adalah kredit macet yang dapat membuat siklus hidup koperasi. 

Koperasi kredit ini didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota 

masyarakat agar memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang 

ringan.  

Dengan demikian andanya koperasi ini diharapkan akan menghasilkan 

keuntungan atau profit bagi koperasi juga.  

Permasalahan dalam perusahaan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 

pelaksanaan pemberian kredit yang efektif dan efisien agar dapat meningkatkan 

profitabilitas ? (2) Bagaimana  perkembangan profitabilitas atas pemberian kredit 

yang dilakukan oleh KSP Karyaniaga Demak kecamatan Ngaluran Kabupaten 

Demak ? 

 Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisa 

pelaksanaan dan perkembangan pemberian kredit yang efektif dan efisien 

sehingga dapat meningkatkan profitabilitas atas pemberian kredit yang dilakukan 

KSP Karyaniaga Demak Kecamatan Ngaluran Kabupaten Demak. 

Dalam hal ini metode yang dianalisa adalah data sekunder yang berasal dari 

manajemen pemberian kredit, neraca dan laporan laba rugi. Analisa yang 

digunakan adalah analisa deskriftif dan analisa kuantitatif. Dalam analisa 

kuantitaif rumus yang digunakan adalah analisis profitabilitas yaitu rasio yang 

digunakan sebagi alat pengukur kemampuan KSP dalam menghasilkan profit atau 

keutungan yang diperoleh KSP.  
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Hasil temuan analisa deskriptif mengenai manajemen pemberian kredit 

menujukan bahwa pelaksanaan pemberian kredit oleh KSP Karya Niaga Demak 

kurang efektif  namun juga ada yang sangat efesien pula. Hal ini dapat dilihat dari 

pendapatan yang diperoleh KSP Karya Niaga Demak atas pemberian kredit 

simpan pinjam sudah cukup baik dalam meningkat kan profitabilitas sehingga 

profitabilitas KSP Karya Niaga Demak cukup efisien. 

 Dari analisa profitabilitas diketahui bahwa Return On Invesment yaitu 

tahun 2008 sebesar 18,64 % tahun 2009 sebesar 2,14 % tahun 2010 sebesar 2,75% 

sedangkan dari perhitungan Return On Net Worth pada tahun 2008 hasil yang 

diperoleh sebesar 4,11 % tahun 2009 sebesar 2,94 % tahun 2010 sebesar 3,11 %     

 Hal ini berati bahwa Return On Invesment bisa dikatakan sangat efisien 

dan tidak efisien sedangkan  Return On Net Worth  dikatan tidak efisien. 

Dari analisa profitabilitas yang didapat dapat diketahui bahwa profit yang 

didapat KSP Karya Niaga Demak profitabilitas yang terjadi relatif cukup 

baik,karena kinerja manajemen pemberian kredit begitu kurang diperhatikan. 
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