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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi 

dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis.  Koperasi merupakan 

salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang 

pantas untuk ditumbuhkembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai 

alternatif terakhir (Arman, 2001). 

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat membentuk kekuatan ekonomi 

bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggota-

nya.  Akan tetapi dalam perkembangannya ada berbagai permasalahan yang dihadapi 

oleh koperasi, seperti adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana/prasarana 

yang memadai yang dimiliki oleh koperasi. 

Persoalan yang lain adalah sifat koperasi yang tertutup terutama dalam hal laporan 

keuangannya, sehingga para peneliti enggan untuk melakukan penelitian yang 

berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di koperasi.  Hal yang lainnya adalah 

tidak berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terutama dalam 
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pembinaan dan pengembangan agar koperasi lebih aktif dan baik dalam kinerja 

organisasi dan keuangan. 

Pemerintah Kota Bandarlampung merupakan salah satu kota yang turut serta 

mengembangkan lembaga keuangan koperasi yang ditunjukkan dengan memberikan 

bantuan baik dana maupun teknis untuk perkembangan koperasi yang masih baru 

maupun yang sudah lama beroperasi.    

Perkembangan jumlah koperasi di Kota Bandarlampung dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan peningkatan rata-rata sekitar 3% dari total koperasi, tetapi masih tinggi 

tingkat koperasi yang tidak aktif yang dikarenakan terjadinya penurunan kinerja 

koperasi, hal ini dapat di lihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Perkembangan koperasi di Kota Bandarlampung Tahun 2008 - 2012 

Tahun Total 

Koperasi 

Koperasi 

Aktif 

Koperasi  

Tidak 

Aktif 

Koperasi yang 

melakukan 

RAT 

Persentase 

Koperasi tidak 

Aktif 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

612 

658 

679 

699 

711 

405 

456 

477 

496 

509 

207 

202 

202 

203 

202 

99 

88 

102 

98 

92 

33,8% 

30,7% 

29,7% 

29,0% 

28,4% 
 

Sumber: Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Bandarlampung, Tahun 2013 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa koperasi yang tidak aktif masih cukup tinggi yaitu 

rata-rata mencapai 30% dari total koperasi yang ada di wilayah kota Bandarlampung 

dan dari data yang diperoleh juga, koperasi yang melaksanakan Rapat Tahunan 

Anggota (RAT) dari koperasi yang aktif hanya mencapai rata-rata 20,6% tiap 
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tahunnya, dan dari tahun 2010 yang melakukan RAT semakin menurun hingga tahun 

2012 hanya 92 koperasi.  Hal ini menandakan adanya kecenderungan melemahnya 

kesehatan kinerja keuangan koperasi yang perlu dilakukan peringatan dini agar tidak 

mengalami keadaan financial distress yang berkelanjutan yang nantinya mengarah 

kepada koperasi menjadi tidak aktif, dan pada akhirnya koperasi akan mengalami 

kebangrutan atau dibubarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Mentri 

Koperasi, di samping itu juga karena tidak adanya teguran dari pihak yang terkait 

untuk membuat RAT dan menyerahkan hasil RAT.   

Jika seluruh koperasi diwajibkan menyelenggarakan RAT dan menyerahkan hasilnya 

kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandarlampung, maka 

pihak dinas akan mengevaluasi kinerja koperasi tersebut terutama dalam aspek 

keuangannnya.  Hasil evaluasi akan menunjukkan mana saja koperasi yang sehat dan 

koperasi yang mengalami permasalahan keuangan yang tidak sehat.  Dan dapat 

diberikan peringatan dini kepada koperasi yang tidak sehat.  

Penilaian tingkat kesehatan koperasi sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor 

20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan 

pinjam dan unit simpan pinjam koperasi,  yang menerangkan bahwa terdapat tujuh 

aspek penilaian yang terdiri dari permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, 

efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. 
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Tujuh aspek penilaian ini terdiri dari enam aspek kuantitatif yang berupa rasio 

keuangan dan satu aspek kualitatif berupa kuisoner yaitu aspek Manajemen, Total 

keseluruhan komponen penilaian dalam ketujuh aspek tersebut sebanyak 22 

komponen penilaian yang terdiri dari 17 rasio keuangan dan lima kuisioner tentang 

manajemen. 

Krugman (1999) mendukung pentingnya persoalan corporate failure yang mengulas 

mengenai global financial downturns dan memasukkan teori balance sheet 

fundamentals sebagai signal dari krisis yang akan terjadi. Walaupun penelitian 

corporate failure telah banyak dilakukan, tampaknya penelitian mengenai hal ini 

akan terus berlanjut karena perkembangan dunia usaha yang begitu cepat.  

Model sistem peringatan untuk mengantisipasi adanya financial distress perlu untuk 

dikembangkan, karena model ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai pada kondisi krisis 

atau kebangkrutan.  

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kondisi financial distress perusahaan 

pada umumnya menggunakan rasio keuangan perusahaan. Penelitian tentang kondisi 

financial distress telah dilakukan oleh beberapa peneliti di antaranya oleh Luciana 

dan Kristijadi (2003) yang menggunakan rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh 

Platt dan Platt (2002).  Rasio keuangan yang digunakan oleh Platt dan Platt (2002) 

adalah rasio keuangan yang berasal dari informasi di dalam Neraca dan Laporan Rugi 

Laba. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Luciana dan Meliza (2003), yang 
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menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan pasca 

IPO. 

Beaver (1966) memberikan definisi financial distress sebagai berikit “the inability of 

a firm to pay its financial obligations as they mature” (ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar hutang pada saat hutang tersebut jatuh tempo). 

Plat dan Plat (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan 

kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.  

Kondisi ini ditandai dengan adanya penurunan penundaan pengiriman, kualitas 

produk yang menurun dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. 

Darsono dan Ashari (2005) menyatakan bahwa financial distress adalah suatu konsep 

luas yang terdiri dari beberapa situasi suatu perusahaan yang menghadapi masalah 

kesulitan keuangan, istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah 

kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan default yaitu suatu 

perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan 

hukum.  Dalam penelitian ini koperasi yang mengalami kondisi financial distress 

adalah koperasi yang mempunyai ketidakmampuan dalam membayar hutang bank 

atau pihak ketiga. 

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan.  Dengan melakukan 
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analisis laporan keuangan perusahaan, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui 

keadaan serta perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang dicapai. 

Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari indikator kinerja yakni 

apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan jangka pendek (likuiditas) yang 

tidak segera diatasi akan mengakibatkan kesulitan keuangan jangka panjang 

(solvabilitas) sehingga dapat berujung pada kebangkrutan suatu perusahaan 

(Suharman, 2007).  

Menurut Beaver (1968), kekuatan prediksi didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

menghasilkan implikasi operasional (prediksi) dan prediksi ini kemudian dibuktikan 

oleh bukti empiris. Sebuah prediksi adalah sebuah pernyataan mengenai distribusi 

probabilitas variabel dependen (peristiwa yang diprediksi) tergantung pada nilai dari 

variabel independen (prediktor).  Beaver (1968) juga menyatakan ada hubungan 

penting antara prediksi dan pengambilan keputusan. Sebuah prediksi dapat dibuat 

tanpa pembuatan sebuah pengambilan keputusan namun sebuah pengambilan 

keputusan tidak dapat dibuat tanpa pembuatan sebuah prediksi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah model diskriminan yang dikembangkan 

dari aspek penilaian koperasi dapat memprediksi financial distress pada koperasi 

berbadan hukum di Kota Bandarlampung? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengembangkan model diskriminan dengan menggunakan komponen dari 

aspek penilaian koperasi  

2. Untuk memprediksi financial distress pada koperasi berbadan hukum di 

Bandarlampung.  Financial distress merupakan variabel dependen kategori dalam 

model ini. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai model penilaian kesehatan keuangan 

koperasi dengan cara yang mudah sehingga lebih banyak koperasi yang 

melakukan penilaian kesehatan keuangan dengan model dalam penelitian ini 

sehingga dapat terhindar dari financial distress.  Penelitian ini juga diharapakan 

dapat menjadi salah satu penggugah bagi peneliti yang lainnya agar lebih banyak 

meneliti mengenai koperasi.  

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Anggota atau calon anggota koperasi, penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan pemahaman mengenai penilaian kesehatan koperasi, sehingga 

pada saat dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau ingin menjadi 
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anggota koperasi dapat mengetahui apakah koperasinya masih dalam kategori 

keuangan yang sehat atau tidak.  

b. Bagi pengurus koperasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai tehnik dalam penilaian kesehatan koperasi dalam 

mencegah terjadinya financial distress agar dalam pembuatan keputusan 

perencanaan keuangan menjadi lebih baik.  Dan memberikan informasi bagi 

pihak internal mengenai rasio keuangan (baik dari neraca dan laporan laba 

rugi) yang sangat dominan dalam memprediksikan financial distress. 

c. Bagi Regulator, penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan koperasi 

di Indonesia terutama di Kota Bandarlampung agar perkembangan koperasi 

menjadi lebih baik dan dapat mengurangi jumlah koperasi yang tidak aktif 

dan memberikan informasi bagi pihak regulator mengenai rasio keuangan 

(baik dari neraca dan laporan laba rugi) yang sangat dominan dalam 

memprediksikan financial distress, maka pihak pemerintah dalam hal ini 

diwakili oleh pihak dinas koperasi dan perdagangan Kota Bandarlampung 

dapat segera memberikan warning (peringatan) dini kepada koperasi yang 

kemungkinan dan telah mengalamai financial distress dan segera melakukan 

pembinaan kepada koperasi tersebut.   

 


