
BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Hasil Penelitian dalam mengembangkan model diskriminan untuk mengetahui 

variabel yang dominan dalam memprediksi tingkat kesehatan keuangan suatu 

koperasi di Kota Bandarlampung, apakah mengalami financial distress atau tidak, 

diperoleh dua buah model sebagai berikut: 

Model pertama:  

Z Score =  3,838 - 4,580 X4 + 1472,137 X5 - 0,242 X9 + 3,380 X14 + 0,130 X17 

Model kedua: 

Z Score =  2,394 + 0,249 X3 - 4,657 X4 + 1420,851 X5 + 2,462 X14 + 0,144 X17  

          + 0,620 X21 

Dengan menggunakan Uji Hit Rasio dan Uji Press’s Q, kedua model diskriminan 

layak digunakan untuk memprediksi financial distress pada koperasi berbadan hukum 

di Bandarlampung.  Sedangkan hasil uji ketepatan prediksi dengan menggunakan 

sampel dalam penelitian, kedua model diskriminan juga mampu untuk memprediksi 

dengan sangat baik. 
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Hasil uji ketepatan prediksi dengan menggunakan sampel di luar penelitian, juga 

mampu untuk memprediksi dengan baik.  Dengan demikian model diskriminan yang 

dihasilkan layak dan dapat digunakan untuk memprediksi financial distress pada 

koperasi berbadan hukum di Bandarlampung. 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada penulis dan dari koperasi, yaitu 

dari dari sisi koperasi, dalam buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang di dalamnya 

terdapat Laporan keuangan koperasi, masih banyak yang tidak mencantumkan item-

item yang dibutuhkan dalam penilaian kesehatan koperasi, diantaranya mengenai 

piutang bermasalah (macet), sehingga datanya didapat dari informasi yang diberikan 

oleh pengurus koperasi.  Kedua dari sisi Peneliti, data yang diperoleh masih kurang 

banyak mengenai koperasi yang memiliki tingkat ketidakmampuan membayar hutang 

kepada bank atau pihak ketiga dan cakupan wilayah penelitian hanya sebatas Kota 

Bandarlampung,yang kemungkinan hasil penelitian ini akan berbeda jika diterapkan 

di daerah lainnya.. 

5.3.  Saran 

Dikarenakan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga 

hasil yang didapat belum mewakili seluruh kelompok tingkat kesehatan keuangan 

koperasi, maka penulis menyarankan kepada penulis selanjutnya sehubungan dengan 

tingkat kesehatan keuangan koperasi dapat memperluas sampel agar dapat diperoleh 

data keuangan koperasi yang lebih banyak masuk dalam kategori tidak mampu 
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membayar hutang kepada pihak bank atau pihak ketiga.  Dan juga agar hasil 

penelitian dapat digunakan di daerah lainnya. 

Penulis juga menyarankan kepada pihak pengurus koperasi agar laporan keuangannya 

dapat bersifat terbuka, artinya laporan koperasi tersebut dapat mudah diperoleh oleh 

para peneliti yang ingin meneliti tentang koperasi.  Serta pembuatan laporan 

keuangan koperasinya dapat mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku 

untuk koperasi. 

Dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan Kota Bandarlampung agar lebih 

efektif lagi dalam melakukan pembinaan kepada koperasi yang berada di wilayah 

hukumnya agar tidak banyak lagi koperasi yang tidak aktif.  


