
 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS KEUANGAN PADA 

KOPERASI BERBADAN HUKUM DI  BANDARLAMPUNG 
 

Oleh: 

DENI SYACHRUDIN 

  

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu, pertama bertujuan untuk 

mengembangkan model diskriminan dari komponen aspek penilaian koperasi agar 

dapat memprediksi terjadinya financial distress keuangan pada koperasi berbadan 

hukum di Bandarlampung.  Kedua, bertujuan untuk menguji model diskriminan yang 

dihasilkan tersebut. 

  Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 koperasi simpan pinjam 

dengan laporan keuangan selama lima tahun yaitu dari tahun 2008 hingga 2012, 

sehingga total keseluruhan observasi sebanyak 160 observasi.  Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan cara purposive sampling dan menyebarkan kuisioner kepada 

seluruh sampel.  Sedangkan analisis yang digunakan untuk mengembangkan model 

diskriminan adalah analisis Dependence Discriminant Analisys (DDA), dan untuk 

mengujinya digunakan Hit Rasio dan Press’s Q statistic, serta dilakukan uji ketepatan 

prediksi dengan menggunakan sampel penelitian dan sampel di luar penelitian. 

Penelitian ini menghasilkan dua model diskriminan, model pertama 

menggunakan semua komponen aspek penilaian koperasi (menggunakan 22 komponen 

yang terdiri dari 17 komponen berupa rasio dan lima komponen berupa kuisioner) yang 

menghasilkan lima komponen yang digunakan dalam model, yaitu Rasio Volume 

Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, Rasio Risiko Pinjaman 

Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman, Kelembagaan, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, 

dan Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima. 

Model kedua menggunakan 17 komponen aspek penilaian koperasi tanpa 

menggunakan komponen kuisioner, dan menghasilkan enam rasio yang digunakan 

dalam model, yaitu Rasio Kecukupan Modal Sendiri, Rasio Volume Pinjaman pada anggota 

terhadap volume pinjaman diberikan, Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume 

Pinjaman, Rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan Rasio partisipasi bruto. 

Dari uji Hit rasio dan Press’s Q statistic, serta hasil uji ketepatan prediksi 

dengan menggunakan sampel penelitian dan di luar sampel penelitian, menunjukkan 

bahwa model diskriminan yang dihasilkan dapat memprediksi dengan baik keadaan 

financial distress keuangan koperasi yang berbadan hukum di Bandarlampung. 
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