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Abstrak 

 

      Kajian tentang likuiditas dan profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Kalbar Madani Pontianak merupakan permasalahan yang penting dalam peningkatan 

kinerja koperasi secara keseluruhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

likuiditas dan profitabilitas pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani 

Pontianak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014. Pengukuran likuiditas 

menggunakan Cash Ratio, Quick Ratio, Banking Ratio, Asset to Loan Ratio, Loan to 

Deposit Ratio dan Current Ratio. Sedangkan penilaian profitabilitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan rasio Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on 

Equity Capital (ROE), dan Return on Total Assets: net income total assets. 

       Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan objek penelitian 

pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan  adalah analisis deskriptif menggunakan rasio keuangan 

serta analisis komparatif dengan cara membandingan antara hasil rasio likuiditas dan 

profitabilitas pada periode yang berurutan. Tujuan analisis ini adalah untuk 

memperoleh gambaran tentang arah dan tendensi perubahan setiap elemen rasio yang 

mengarah kepada trade off  yang terbaik pernah dicapai, sehingga dapat digunakan 

sebagai keseimbangan rasio yang harus dipertahankan di masa yang akan datang. 

Keseimbangan ini terjadi secara likuiditas kinerja baik (likuid) yang diikuti dengan 

profitabilitas kinerja baik (keuntungan max). Perbandingan dapat dilakukan dengan 

pendekatan, yaitu year-to-year and ratio-to-ratio changes analysis. Dalam 

pendekatan year-to-year changes analysis.  Hasil analisis selama tiga tahun terakhir 

arah dan tendensi perubahan yang terjadi pada setiap elemen rasio yang mengarah 

kepada  trade off yang terbaik pada Tahun 2013.  Hal ini terlihat dari trend positif dari 

masing-masing rasio baik likuiditas maupun rasio profitabilitas. Keseimbangan ini 

terjadi secara likuiditas kinerja baik (likuid) yang diikuti dengan profitabilitas kinerja 

baik (keuntungan max). Tahun 2013 merupakan pertumbuhan yang relatif  baik, yaitu 

untuk quick ratio sebesar 15,12%, cash ratio sebesar 4,35%, current ratio sebesar 
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15,12%, banking ratio sebesar 0,23%,  asset to loan ratio dan loan to deposit ratio 

masing-masing sebesar 0,46%, 4,89%. Begitu juga dari profitabilitas tahun 2013 

merupakan pertumbuhan yang paling tinggi, yaitu untuk gross profit margin sebesar 

51,92%, net profit margin sebesar56,43%, return on equity  sebesar 28,17%, dan 

return on assets hampir sama antara Tahun 2013 dengan 2014 masing-masing 

sebesar 44,84% dan 49,32%. 


