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SARI 
Wibowo, Arif. “Analisis Keberlanjutan Usaha Dengan Metode Altman Pada 
Koperasi Unit Desa (KUD) Se-Kabupaten Kendal”.  Skripsi, Jurusan Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. 
Dosen pembimbing I :  Dra. Palupiningdyah, M.Si;  
Dosen pembimbing II:  Dorojatun Prihandono, SE, MM 
 
Kata Kunci : Keberlanjutan Usaha, Altman Z-Score, KUD Kabupaten 
Kendal 
 
 Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menyejahterakan 
anggotanya dan juga menjaga keberlangsungan usaha dalam persaingan. Sejak 
dicabutnya inpres 4/1984 tentang KUD pada tahun 1998, membuat sebagian besar 
KUD di Kabupaten Kendal mengalami kesulitan dalam permodalan sehingga 
berdampak pada kinerja keuangan yang cenderung mengalami penurunan. Hal 
tersebut mempengaruhi keberlanjutan usaha pada sebagian besar KUD di 
Kabupaten Kendal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) 
Apakah  WCTA, (2)RETA,(3)EBITTA,(4)MVEBVTD dan(5)SATA dapat 
menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten 
Kendal? (6) Apakah  WCTA, RETA, EBITTA,MVEBVTD, dan SATA secara 
simultan dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di 
Kabupaten Kendal? 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi 
Unit Desa di Kabupaten Kendal tahun 2010 yaitu sebanyak 19 koperasi. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan data dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan analisis statistik dan analisis diskriminan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan model fungsi diskriminan fungsi 
diskriminan yang baku (standardized) dapat disusun berdasarkan hasil analisis 
diskriminan adalah sebagai berikut : Z =  0,388X1 - 0,505X2 + 0,077X3 + 0,179X4 

+ 0,169X5. Lebih kecil dari koefisien Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 
0,420X4 + 0,998X5 dalam teori Altman. Koefisien X2 fungsi diskriminan yang 
baku (standar) bertanda negatif, ini artinya setiap variabel RETA mengalami 
kenaikan maka akan menurunkan disminating power sedangkan koefisien 
X1,X3,X4 dan X5 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, ini 
artinya setiap variabel WCTA, EBITTA, MVEBVTD dan SATA mengalami 
kenaikan maka akan menaikkan discriminating power. 
 Simpulan dari penelitian ini yaitu variabel X1 dan X4 dalam model Altman 
Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha Koperasi Unit 
Desa di Kabupaten Kendal. Dan X2, X3, X5 dalam model Altman Z-Score tidak 
dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di 
Kabupaten Kendal. Saran yang dapat diberikan bagi peneliti yang akan datang, 
jika hendak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan 
usaha pada koperasi maka dapat menggunakan model kebangkrutan yang lain atau 
dapat menemukan model baru yang lebih tepat diterapkan pada koperasi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 telah 

mengakibatkan kesulitan keuangan yang buruk. Hal ini ditandainya dengan 

banyaknya perusahaan yang ditutup, perbankan yang dilikuidasi dan 

meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur. Pada saat krisis ini pula 

kondisi industri Indonesia mengalami kesulitan keuangan yang buruk. 

Menurut catatan BPS, yang mengalami pertumbuhan positif hanyalah sektor 

pertanian, sektor gas, listrik dan air bersih, dan pengangkutan dan 

dikomunikasi. Sementara sektor yang lainnya mengalami kesulitan keuangan 

yang sangat buruk (data BPS mencatat hampir 13 % dari sektor ini mengalami 

kepailitan).  

Industri di Indonesia semakin memburuk ditambah dengan kondisi 

krisis ekonomi global yang terjadi mulai tahun 2008. Daniri (2008) 

menyatakan bahwa krisis ini merupakan krisis ekonomi global yang terjadi 

paling buruk setelah sekitar 80 tahun terakhir juga dialami krisis yang sama 

secara global. Krisis ini terjadi karena krisis keuangan di Amerika Serikat, 

krisis keuangan di Amerika Serikat ini dipicu oleh krisis subprime mortgage 

pada medio 2006 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

perekonomian dunia termasuk Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan 

banyak perusahaan disektor manufaktur maupun non manufaktur mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress) dan diprediksi akan bangkrut. 
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Financial distress merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan 

keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau 

penutupan perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan 

diartikan sebagai kegagalan keuangan (financial failure) dan kegagalan 

ekonomi (economic failure) (lukviarman 15: 2009 ). 

Kebangkrutan merupakan sebagai proses menurun yang berlarut-larut 

(protracted process of decline) dan spiral yang cenderung menurun 

(dowmward spiral). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai 

bangkrut memberi dasar konseptual untuk hubungan antara struktur 

government dan kebangkrutan formal. 

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, suatu 

badan usaha dapat mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-

teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat 

yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan 

posisi keuangan perusahaaan serta hasil yang telah diterapkan. Dengan 

melakukan analisis laporan keuangan, maka dapat diketahui kondisi dan 

perkembangan finansial perusahaan. Selain itu, juga dapat diketahui 

kelemahan serta hasil yang dianggap cukup baik dan potensi kebangkrutan 

perusahaan tersebut (Lukviarman, 16:2009). 

Altman (2002) mengembangkan metode kebangkrutan dengan tingkat 

keakuratan yang dapat dipercaya dalam memprediksi kebangkrutan. Metode 

Altman Z-score sebagai salah satu pengukuran kinerja kebangkrutan dan 
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resiko obligasi tidak stagnan atau tetap, melainkan berkembang dari waktu 

kewaktu, seiring dari kondisi perusahaan dan kondisi dimana metode tersebut 

diterapkan. 

Perkembangan model altman ini dapat dilihat mulai dari yang pertama 

yaitu model Altman Z-Score pertama yang ditujukan untuk memprediksi 

kebangkrutan dari sebuah perusahaan public manufaktur. Setelah menemukan 

model kebangkrutan yang pertama Altman kemudian merevisi model 

kebangkrutan menjadi sebuah model yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kemungkinan kebangkrutan bagi perusahaan manufaktur privat 

maupun publik, model ini disebut sebagai model Altman revisi atau Z’score. 

Selanjutnya Altman memodifikasi modelnya agar dapat diterapkan pada 

semua perusahaan seperti manufaktur, non manufaktur dan perusahaan 

penerbit obligasi. Model ini disebut sebagai model Alman modifikasi. 

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang 

melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. 

Ketiga sektor tersebut adalah sektor Negara, swasta dan koperasi. Untuk 

mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur, maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling 

berhubungan dan bekerjasama secara baik dan teratur (Halomoan Tamba, 

2001.). Lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa produksi 

dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau anggota-anggota 

masyarakat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan bukan kemakmuran 
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perseorangan. Oleh karena itu perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, 

perusahaan/badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. 

Di tengah-tengah kesiapan bangsa Indonesia menyonsong datangnya 

era globalisasi, konsepsi pengembangan perkoperasian Indonesia menempati 

posisi yang semakin menarik. Daya tariknya, tidak hanya pada fungsi dan 

peran yang melekat pada lembaganya, tetapi juga pada eksistensi nilai dan 

prinsip-prinsip yang menjiwai usahanya dalam kancah persaingan global yang 

semakin tajam.  

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk 

mensejahterakan kehidupan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, disamping itu juga terdapat tujuan lain yang tidak kalah penting 

yaitu mampu menjaga keberlangsungan usahanya (survive) atau dapat 

bertahan dalam persaingan. Tujuan keberlanjutan usaha koperasi dapat 

diartikan sebagai maksimasi dari kesejahteraan anggota, yang merupakan nilai 

sekarang koperasi terhadap prospek masa depannya. Untuk menjaga 

keberlangsungan usaha, maka para pengelola koperasi harus menjalankan 

kegiatannya operasionalnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha 

meminimalkan gangguan-gangguan yang ada atau yang mungkin muncul 

(Niki,  2009). 

Tidak ada satu pun perusahaan atau badan usaha yang terhindar dari 

risiko kebangkrutan. Tidak ada bisnis yang bisa Berjaya selamanya. 

Kombinasi dari melemahnya prospek badan usaha ke depan digabungkan 

dengan mismananagement dapat berakibat fatal bagi suatu badan usaha. 
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Potensi kebangkrutan akan menjadi semakin menguat manakala ekonomi 

diambang resesi (Parahita. (2011). Fenomena kebangkrutan merupakan 

sebuah fakta yang harus dihadapi meskipun dalam dunia usaha akan tetap 

berlaku sebuah prinsip going concern. Prinsip going concern menganggap 

bahwa perusahaan akan terus melakukan operasinya sepanjang proses 

penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung 

(Marisi P. Purba . 2006) 

Prediksi akan keberlanjutan usaha suatu koperasi menjadi sangat 

penting bagi pihak manajemen koperasi untuk mengantisipasi kemungkinan 

adanya potensi kebangkrutan, karena kebangkrutan menyangkut terjadinya 

biaya-biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Prediksi 

keberlanjutan usaha juga berfungsi untuk memberikan pedoman tentang 

kinerja keuangan koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada 

koperasi tersebut. 

Salah satu aspek penting supaya koperasi dapat menjalankan usahanya 

dengan baik sehingga dapat mempertahankan usahanya adalah dengan 

membuat analisis laporan keuangan perusahaan secara terperinci dan 

sistematis. Analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan 

berguna untuk meramalkan kontinuitas atau keberlangsungan hidup 

perusahaan. Kondisi dan kinerja keuangan koperasi yang baik akan 

berpengaruh pada perkembangan dan keberlanjutan usaha yang dijalankan 

pada masa mendatang (Bintari dab Suprihatin. 1982). 
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Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai koperasi yang menjadi pusat 

pelayanan perekonomian di pedesaaan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan nasional. Usaha yang dijalankan KUD 

menyangkut beberapa bidang kehidupan ekonomi rakyat khususnya sektor 

pertanian. Pada dasarnya, masih besar harapan untuk tumbuhnya kemandirian 

koperasi, mengingat perkembangan koperasi di Indonesia justru didominasi 

oleh koperasi simpan pinjam. Perlu upaya untuk lebih memperluas jaringan 

usaha koperasi. Koperasi tidak hanya melayani kebutuhan anggota, namun 

perlu juga menjangkau kebutuhan non-anggota. Keberhasilan koperasi tidak 

hanya dinilai dari profit yang dihasilkan tiap tahun tetapi melalui otonomi dan 

kemandirian dalam pengelolaan keuangan (Bintari dab Suprihatin. 1982) 

Sejak dicabutnya inpres 4/1984 tentang pembinaan dan pengembangan 

Koperasi Unit Desa (KUD) pada tahun 1998, membuat sebagian besar KUD 

di Kabupaten Kendal mengalami kesulitan keuangan karena setiap KUD 

sudah tidak mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah lagi. Selama 

ini sebagian KUD di Kabupaten Kendal terlalu menggantungkan bantuan 

permodalan dari pemerintah dan tidak bisa memanfaatkan secara optimal 

modal internal maupun eksternal untuk menjalankan berbagai unit usaha 

khususnya simpan pinjam. Dimana akhir-akhir ini, unit usaha simpan pinjam 

sebagian KUD sudah tidak berjalan lagi, begitu juga pula dengan usaha-usaha 

lain yang dijalankan. Hal ini berdampak pada kinerja keuangan sebagian KUD 

di Kabupaten Kendal cenderung mengalami penurunan, yang antara lain 

ditunjukan baik oleh tingkat profitabilitas yang mencerminkan otonomi dan 
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kemandirian koperasi yang relatif masih rendah maupun oleh tingkat efisiensi 

yang mencerminkan partisipasi ekonomi anggota yang juga masih belum 

memadai sehingga berpengaruh pada keberlanjutan usaha KUD dimasa yang 

akan datang. 

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Kendal tahun 2009 & 2010 diketahui Sisa Hasil Usaha (SHU) dari 

Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD di Kabupaten Kendal  

tahun 2009 & 2010 

No Nama KUD 
2009 

(Rp) 

2010 

(Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

KUD Harapan 

KUD Unggul 

KUD Dewi Sinta 

KUD Subur 

KUD Karya Tani 

KUD Rukun Tani 

KUD Intan 

KUD Agung 

KUD Aneka Tani Jaya 

KUD Sri Sadono 

KUD Dewi Sri 

4.577.574,26

7.653.490,00

13.614.718,80

1.463.300,00

522.250,00

3.004.214,44

4.018.000,00

1.184.658,00

2.057.027,00

3.391.650,00

7.485.354,00

625.155,95

5.718.290,00

14.574.974,59

1.505.050,00

2.276.115,00

2.916.118,79

5.257.052,12

2.287.813,00

905.765,00

526.690,00

8.228.191,00
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

KUD Minaya 

KUD Remaja 

KUD Jelita 

KUD Dharma Tani 

KUD Makmur 

KUD Karya Usaha 

KUD Dewi Ratih 

KUD Pelita 

6.086.779,09

3.262.203,00

         19.512.276,10

10.926.413,47

10.543.615,00

2.385.451,00

3.333.829,98

5.145.187,25

2.154.370,30

4.414.172,00

9.342.808,54

2.669.848,61

30.755.157,00

1.979.232,00

3.551.733,58

5.650.536,00

      Sumber : laporan RAT tahun 2009 & 2010 diolah 

Tabel memperlihatkan bahwa dari 19 KUD yang ada di Kabupaten 

Kendal pada tahun 2009 & 2010 , terdapat 9 KUD yaitu KUD Harapan, KUD 

Unggul, KUD Rukun Tani, KUD Aneka Tani Jaya, KUD Sri Sadono, KUD 

Minajaya, KUD Dharma Tani, KUD Karya Usaha yang mengalami 

kecenderungan penurunan pendapatan bersih. Hal ini menunjukan bahwa ada 

sebagian KUD dikendal yang usahanya tidak berkembang. Apabila keadaan 

ini terus menerus terjadi maka keberlanjutan usaha akan terganggu sehingga 

berpotensi menjadi kebangkrutan, sebab dengan SHU yang diperoleh KUD 

dapat meningkatkan partisipasi anggota, membiayai aktivitas operasional 

koperasi, dan dan mengembangkan usahanya. Tahap awal kebangkrutan suatu 

koperasi kadang ditandai oleh sesuatu hal yang berakibat rentabilitas koperasi 

jauh lebih rendah dari rata-rata rentabilitas yang telah ditetapkan pemerintah 

untuk koperasi. 
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Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan sarana yang sangat penting untuk 

mempertahankan keberlangsungan hidup koperasi, semakin tinggi SHU yang 

diperoleh diharapkan koperasi akan mampu bertahan hidup, tumbuh dan 

berkembang hidup, tumbuh berkembang dalam menghadapi persaingan. 

Penurunan SHU yang berkepanjangan dalam rentang waktu yang lama akan 

berdampak pada keberlanjutan usaha pada koperasi. Oleh karena itu, perlu 

diadakan kajian tentang analisis kinerja keuangan dengan menggunakan 

model Altman Z-Score untuk menganalisis dan memprediksi keberlanjutan 

usaha pada KUD di Kabupaten Kendal. 

Penelitian ini adalah mencoba untuk menguji metode Altman dalam 

memprediksi keberlanjutan usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) di 

Kabupaten Kendal. Harapan dilakukannya penelitian ini adalah menemukan 

konsep mengenai keberlanjutan usaha pada koperasi pada khususnya KUD di 

Kabupaten Kendal sehingga dapat diaplikasikan dengan baik serta dapat 

dimanfaatkan oleh pihak manajemen koperasi untuk meningkatkan efisiensi 

kinerja koperasi. 

Berdasar permasalahan diatas tersebut, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan suatu penelitian dengan judul ”Analisis Keberlanjutan Usaha 

dengan menggunakan metode Altman pada Koperasi Unit Desa (KUD) se 

Kabupaten Kendal”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di kaji 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah Working Capital to Total Assets dapat menentukan tingkat 

keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal? 

2. Apakah Retained Earning to Total Assets dapat menentukan tingkat 

keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal? 

3. Apakah Earning Before Interest and tax to Total Assets dapat menentukan 

tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal? 

4. Apakah Market Value Equity to Book Value of Total Debt  dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal? 

5. Apakah Sales to Total Assets  dapat menentukan tingkat keberlanjutan 

usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal? 

6. Apakah Working Capital to to Total Assets, Earning Before Interest and 

tax to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Market Value Equity 

to Book Value of Total Debt, Sales to Total Assets secara simultan dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan penelitiannya adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Working Capital to Total Assets 

dalam menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di 

Kabupaten Kendal. 

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Retarned Earning to Total 

Assets dalam menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa 

di Kabupaten Kendal. 

3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Earning Before to Tax  to Total 

Assets dalam menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa 

di Kabupaten Kendal. 

4. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Market Value Equity to Book 

Value of Total Debt dalam menentukan tingkat keberlanjutan usaha 

Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal. 

5. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Sales to Total Assets dalam 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal. 

6. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan Working Capital to Total Assets, 

Retarned Earning to Total Assets, Earning Before to Tax  to Total Assets, 

Value Equity to Book Value of Total Debt dan Sales to Total Assets secara 

simultan dalam menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit 

Desa di Kabupaten Kendal. 
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1.4 Kegunaan penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara teoritis 

Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan teori tentang analisis keberlanjutan usaha dengan 

mengguanakan metode Altman. 

b. Secara praktis 

Bagi koperasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau 

pertimbangan mengenai keberlanjutan usaha pada koperasi khususnya 

KUD di Kabupaten Kendal sehingga dapat diaplikasikan dengan baik serta 

dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen koperasi untuk meningkatkan 

efisiensi kinerja koperasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Keberlanjutan usaha  

2.1.1  Pengertian keberlanjutan  

Perusahaan/badan usaha merupakan suatu organisasi yang 

didirkan dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan para pemilik 

modalnya (profitability), disamping itu adapula tujuan lain yang tidak 

kalah penting yaitu harus menjaga keberlanjutan usahanya (survive) 

dalam persaingan. Tujuan keberlanjutan usaha dapat diartikan sebagai 

maksimasi dari kesejahteraan badan usaha yang merupakan nilai sekarang 

badan usaha itu terhadap prospek masa depannya. Prinsip keberlanjutan 

usaha menganggap bahwa badan usaha akan terus melakukan operasinya 

sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian dan kegiatan yang 

sedang berlangsung. Prediksi keberlanjutan usaha suatu badan usaha 

sangat penting bagi manajemen dan pemilik badan usaha untuk 

mengantisipasi kemungkinan adannya potensi kebangkrutan, karena 

kebangkrutan menyangkut terjadinya biaya-biaya baik biaya langsung 

maupun tidak langsung. 

Keberlanjutan usaha adalah sebuah kondisi disaat perusahaan 

memiliki kecukupan dana untuk menjalankan dan mengembangkan 

usahannya. Keberlanjutan usaha selalu berkaitan dengan kebangkrutan. 

Pada umumnya setiap perusahaan selalu lebih memperhatikan suatu 

kondisi yang berpotensi merugikan perusahaan tesebut seperti 
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kebangkrutan. Menurut Foster dalam Darsono dan Ashari (2005: 101), 

kebangkrutan merupakan kesulitan keuangan yang menunjukan adanya 

masalah likuidasi yang parah yang tidak dapat dipecahkan tanpa melalui 

penjadwalan kembali secara besar-besaran terhadap operasi dan struktur 

perusahaan. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan 

laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau 

penutupan perusahaan atau insolvabilitas. 

Menurut Adnan dan Eka (2000;132), dalam Luciana dan Winny 

(2005: 4), kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa 

arti yaitu: 

1. Kegagalan ekonomi (economic failure) 

 Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa 

perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak 

menutup biayanya sendiri, ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari 

biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil 

dari kewaijiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari 

perusahaan tersebut jatuh dibawah arus kas yang diharapkan. Bahkan 

kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya 

historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal 

perusahaan. 
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2. Kegagalan keuangan (financial failure) 

Kegagalan perusahaan bisa diartikan sebagai insolvensi yang 

membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas 

dasar arus kas ada dua bentuk: 

a. Insolvensi Teknis 

Perusahaan dapat dianggap gagal jika perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Walaupun total 

aktiva melebihi total utang atau terjadi bila suatu perusahaan gagal 

memenuhi salah satu atau lebih kondisi dalam ketentuan hutangnya 

seperti rasio aktiva lancar terhadap utang lancer yang telah 

ditetapkan atau rasio kekayaan bersih terhadap total aktiva yang 

disyratkan. Insolvensi juga terjadi bila arus kas tidak cukup untuk 

memenuhi pembayaran kembali pokok pada tanggal tertentu. 

b. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan 

Dalam pengertian ini kebangkrutan didefinisikan dalam 

ukuran sebagai kekayaan bersih negative dalam neraca 

konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan 

lebih kecil dari kewajiban. 

Kebangkrutan dari berbagai pengertian diatas dapat 

disimpulkan sebagai suatu keadaan atau situasi dalam hal ini 

perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-

kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami 
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kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau 

melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin 

dicapai oleh perusahaan tidak dapat tercapai yaitu profit, sebab 

dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk 

mengembalikan pinjaman, membiayai operasi perusahaan dan 

kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan 

laba atau aktiva yang dimiliki. 

 

2.1.2 Penyebab Kebangkrutan 

Secara garis besar penyebab kebangkrutan menurut Darsono dan 

Ashari (2005: 102) dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. faktor Internal 

1.1. Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian 

terus menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan 

tidak dapat membayar kewajibannya. 

1.2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah 

piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan 

mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil 

laba bahkan dapat menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu 

besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur 

terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. 

1.3. Moral hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dapat mengakibatkan kebangkrutan. 



17 
 

 
 

Kecurangan ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 

yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. 

2. Faktor Eksternal 

2.1. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi 

oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari sehingga 

terjadi penurunan dalam pendapatan. 

2.2.Kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi 

kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. 

2.3.Faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur 

tidak melakukan kecurangan dengan lari dari tanggung jawab 

utang. Terlalu banyak piutang yang diberikan debitur dengan 

jangka waktu pengembalian yang lama akan mengakibatkan 

banyak aktiva menganggur yang tidak memberikan penghasilan 

sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan. 

2.4.Hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga dapat 

berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus dapat mengelola 

hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan 

kreditur. 

2.5.Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar 

selalu memperbaiki diri sehingga dapat bersaing dengan 

perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.  



18 
 

 
 

2.6.Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu 

diantisipasi oleh perusahaan. Dengan semakin terpadunya 

perekonomian dengan Negara-negara lain, perkembangan 

perekonomian global juga harus diantisipasi oleh perusahaan. 

 

    2.2 Manfaat Prediksi Keberlanjutan Usaha 

Menurut Hanafi dan Halim (2003: 261), informasi mengenai 

prediksi keberlanjutan usaha penting artinya bagi pihak-pihak lain yang 

terkait seperti berikut ini : 

2.2.1.Pemberi Pinjaman 

Informasi keberlanjutan usaha dapat bermanfaat untuk mengambil 

keputusan siapa saja yang akan diberi pinjaman dan kemudian 

bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. 

2.2.2.Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan 

bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga 

tersebut. Investor yang menganut strategi aktif akan mengembangkan 

model prediksi keberlanjutan usaha untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi 

kemungkinan tersebut. 
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2.2.3.Pihak Pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai 

tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Juga 

pemerintah mempunyai badan-badan usaha yang harus selalu diawasi. 

Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-

tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu, 

dapat dilakukan lebih awal.  

2.2.4.Akuntan  

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi keberlanjutan 

suatu usaha karena akan menilai kemampuan going concern suatu 

perusahaan. 

2.2.5.Manajemen 

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Contoh biaya kebangkrutan 

yang langsung adalah biaya akuntan dan biaya penasehat hukum. 

Sedangkan contoh biaya kebangkrutan yang tidak langsung adalah 

hilangnya kesempatan penjualan dan keuntungan karena beberapa hal 

seperti pembatasan yang mungkin diberlakukan oleh pengadilan. 

Apabila manajemen dapat mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka 

tindakan-tindakan penghematan dapat dilakukan, misalnya dengan 

melakukan merger atau restrukturasi keuangan sehingga biaya  

kebangkrutan dapat dihindari. 
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2.3 Analisis Keberlanjutan Usaha dengan Model Altman Z-Score 

Pada awalnya Altman memiliki sampel 66 perusahaan manufaktur 

yang terdiri dari 33 perusahaan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak 

bangkrut (Fanny & Saputra, 2003: 969). Altman (1968) melakukan penelitian 

yang mengkaji mengenai pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat 

untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya dipilih pula 22 

variabel (ratio) yang potensial untuk dievaluasi yang dikelompokan ke dalam 

5 kelompok, yaitu liquidity, profibility, leverage, solvency, dan activity yang 

terdiri dari working capital to total asset, retained earnings to total asset, 

earning before interest and taxes to total asset, market value of equity to 

book value of debt, sales to total asset. 

Altman melakukan analisis prediksi kebangkrutan menggunakan 

variabel bebas yaitu berupa rasio-rasio keuangan yang diperkirakan 

mempengaruhi kebangkrutan. Altman menggunakan variabel tidak bebas 

yaitu prediksi kebangkrutan dan disebut nilai Z-Score. Z-Score adalah skor 

yang digunakan dari hitungan kali standar nisbah-nisbah keuangan yang akan 

menunjukan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan (Supardi 2003: 

73). 

Menurut Altman (2002) dalam Triaji (2000: 8), bentuk dari fungsi 

diskriminan Altman Z-Score adalah sebagai berikut : 

 Z =  0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5 

Sumber: Triaji (2000: 8) 

  



21 
 

 
 

Keterangan : 

 Z   = Over All Indek 

 X1 = Working Capital/Total Asset 

 X2 = Retained Earning/Total Asset 

 X3 = Earning Before Interest and Taxes/Total Asset 

 X4 = Market Value Equity/Book Value of Total Liabilities 

 X5 = Sales/Total Asset 

Tabel 2.1 Nilai cut-off model Z-Score Altman 

Kategori Nilai Cut - Off 

Bangkrut 

Rawan bangkrut 

Tidak bangkrut 

Z < 1,81 

1,81 < Z < 2,67 

Z > 2,67 

            Sumber: Triaji (2000: 8) 

Berkaitan dengan pemanfaatan Z-Score untuk memprediksi 

kebangkrutan, Altman mengingatkan akan praktis menggunakan model ini 

secara tepat, terutama karena pemberian bobot masing-masing variabel. Perlu 

diperhatikan bahwa bentuk penulisan hasil yang sangat berbeda. X1 sampai 

dengan X4 dalam bentuk presentase, sedangkan X5 dalam bentuk kali. Untuk 

itu, bentuk penulisan tersebut harus disamakan dengan cara mengalihkan X1 

sampai X4 dengan 100 sehingga diperoleh persamaan yang lebih spesifik. 
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Perkembangan selanjutnya banyak individu yang merasa lebih cocok dengan 

formula berikut : 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 

            Sumber: Siasat Bisnis ,2009(15-29) 

Mengingat bahwa tidak semua perusahaan tidak melakukan go public 

dan tidak memiliki nilai pasar, maka formula untuk perusahaan yang tidak go 

public diubah menjadi sebagai berikut : 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

            Sumber: Siasat Bisnis ,2009  

Tabel 2.2 nilai cut-off model Z-Score Altman 

Kategori Nilai Cut - Off 

Bangkrut 

Rawan bangkrut 

Tidak bangkrut 

Z < 1,81 

1,81 < Z < 2,99 

Z > 2,99 

            Sumber: Siasat Bisnis ,2009(15-29) 

Implementasi dari model Altman, disamping digunakan untuk 

mendeteksi kemampuan terjadinya kebangkrutan dan keberlanjutan usaha 

pada perusahaan, juga akan dapat memberikan arahan bagi perusahaan untuk 

melakukan tindakan pembenahan terhadap bagian-bagian perusahaan yang 

sedang mengalami permasalahan dengan memperhatikan beberapa indikator 

yang berkaitan dengan likuiditas, profitabilitas dan aktivitas. 

 

 



23 
 

 
 

2.3.1  Working Capital to Total Assets Ratio (X1) 

Pengertian rasio Working Capital to Total Assets menurut Supardi 

(2003: 81) adalah rasio yang mendeteksi kemampuan likuiditas dari total 

aktiva dan posisi modal kerja (netto). Jika dikaitkan dengan indikator 

kebangkrutan, maka dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah 

pada tingkat likuiditas perusahaan seperti indikator ketidakcukupan kas, 

utang dagang membengkak, utilitas modal (kekayaan) menurun, 

penambahan hutang yang tidak terkendali dan beberapa indikator lainnya. 

Working Capital to Total Assets merupakan salah satu rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek, perhitungan rasio ini akan negatif apabila kewajiban lancar lebih 

besar dari aktiva lancar. 

Adapun rumus Working Capital to Total Assets adalah sebagai berikut : 

      WCTA  =  
A  L  – K  L

T  A
 

Sumber: Munawir (2002: 38) 

Rasio Working Capital to Total Assets terdiri dari dua komponen, 

yaitu modal kerja dan total aktiva. Modal kerja dalam penelitian ini 

menggunakan konsep kualitatif yang menurut Gitosudarmono dan Basri 

(2001 : 33) yaitu sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang 

benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

atau sesudah dikurangi hutang lancar. Aktiva lancar menurut Munawir 

(2002: 14) adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan 
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untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau 

dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam 

perputaran usaha yang normal). Sedangkan pengertian hutang lancar 

menurut Munawir (2002: 18) adalah kewajiban keuangan perusahaan 

yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil perhitungan Working capital 

merupakan nilai keefektifan modal kerja yang digunakan perusahaan. 

Apabila nilai yang diperoleh tinggi, maka mengindifikasikan kelebihan 

modal kerja yang mungkin disebabkan rendahnya perputaran persediaan, 

piutang atau adanya saldo kas yang terlalu besar. Sedangkan apabila 

nilainnya rendah, maka mengindikasikan adanya kelebihan hutang jangka 

pendeknya sehingga akan berpengaruh tidak baik bagi tingkat likuiditas 

perusahaan. 

Komponen rasio Working Capital to Total Assets yang kedua 

adalah total aktiva. Total aktiva menurut Munawir (2002: 14) adalah 

keseluruhan kekayaan perusahaaan yang berwujud dan tak berwujud serta 

pengeluaran  yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus 

dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Manfaat ekonomi masa 

depan yang terwujud dalam aktiva adalah potensi  dari aktiva tersebut 

untuk memberikan sumbangan, baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung, arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut 

dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari 
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aktivitas dari operasional perusahaan. Mungkin pula berbentuk yang 

dapat diubah menjadi kas atau setara atau berbentuk kemampuan untuk 

mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat 

penggunakan proses produksi alternative. Besar kecilnya aktiva sangat 

menentukan keberlangsungan usaha dimasa yang akan datang, mengingat 

potensi yang berbentuk sumbangan yang diberikan oleh manfaat aktiva 

tersebut. 

2.3.2. Retairned Earning to Total Assets Ratio (X2) 

Rasio Retairned Earning to Total Assets terdiri dari dua 

komponen, yaitu laba ditahan dan total aktiva. Adapun rumus Retairned 

Earning to Total Assets Ratio adalah sebagai berikut : 

          RETA =  
L  D
T  A

 

Sumber: Supardi (2003: 81) 

Pengertian laba ditahan menurut Munawir (2002: 27) adalah 

akumulasi laba sesudah pajak yang dikumpulkan sejak perusahaan 

didirikan dan tidak dibagikan kepada pemiliknya. Biasanya perusahaan 

menahan laba dengan tujuan persiapan pengembangan usaha (ekspansi) 

antara lain pembelian aktiva seperti pabrik, peralatan, persediaan, dengan 

cukup tersediannya dana dari laba ditahan tersebut maka pengembangan 

usaha diatas dapat diarahkan pada pencariaan  hasil yang lebih tinggi dan 

hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan. 
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Keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan dapat 

sebagian dibayarkan sebagai deviden dan sebagian ditahan oleh 

perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan 

tertentu, maka dibentuklah cadangan. Apabila perusahaan belum 

mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, 

maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” 

(retained earning). Didalam neraca sering “cadangan” dan “laba ditahan” 

dijadikan satu dalam pos “retained earning” atau po sisa-sisa laba. 

Adanya keuntungan akan memperbesar modal sendiri, sebaliknya adanya 

kerugian yang akan diderita akan memperkecil “retained earning” yang 

ini berarti akan memperkecil modal sendiri. Dengan kata lain dapatlah 

dikatakan bahwa adanya saldo laba akan memperbesar modal sendiri dan 

adanya saldo kerugian akan memperkecil modal sendiri (Riyanto, 

2001:243-244). 

Mulyono menyatakan, Retairned Earning to Total Assets Adalah 

rasio profitabilitas yang dapat mendeteksi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, yang ditinjau dari kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran 

operating assets sebagai ukuran efisiensi usaha. Manajemen perusahaan 

sangat berkepentingan untuk dapat melihat rasio ini karena sekaligus akan 

terlihat tingkat efisiensi usaha dan kemampuan memperoleh laba dari 

hasil penjualannya. 
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Difinisi lainnya dikemukakan oleh Supardi (2003: 81) Retairned 

Earning to Total Assets adalah rasio yang mengukur jumlah akumulasi 

laba selama perusahaan beroperasi. Umur perusahaan berpengaruh 

terhadap besarnya rasio tersebut karena semakin lama perusahaan 

beroperasi memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan. 

Untuk perusahaan dengan usia yang masih muda maka pada umumnya 

akan menunjukan rasio tersebut yang rendah. 

2.3.3. Earning Before Interest and Tax to Total Assets Ratio (X3) 

Supardi (2003: 18) menyatakan, rasio Earning Before Interest and 

Tax to Total Assets merupakan rasio yang mengukur  kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Laba 

merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional sebuah 

perusahaan. Jumlah laba adalah seluruh pendapatan dikurangi dengan 

seluruh biaya operasional yang diambil dari aktiva perusahaan. Makin 

tinggi rasio laba menunjukan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. 

Adapun rumus Earning Before Interest and Tax to Total Assets adalah 

sebagai berikut : 

      EBITTA =  
L  S  P   B

T  A
 

Sumber: Riyanto (2001: 334) 

Laba sebelum Pajak dan Bunga merupakan keuntungan dari 

operasi perusahaan yang tidak memperhitungkan beban pajak dan bunga. 
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Menurut Riyanto (2001: 334) Earning Before Interest and Tax to 

Total Assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan bagi semua investor termasuk pemegang 

obligasi dan saham. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi masalah pada kemampuan profitabilitas perusahaan adalah 

adanya piutang dagang yang meningkat, rugi terus-menerus dalam 

beberapa kuartal, persediaam meningkat, penjualan menurun, 

terlambatnya hasil penagihan, kredibilitas perusahaan berkurang serta 

ketersediaan memberi kredit pada konsumen yang tidak membayar pada 

waktu yang telah ditetapkan.  

2.3.4. Market Value Equity to Book Value Total Debt Ratio (X4) 

Adnan (2000: 190) menyatakan, rasio Market Value Equity to 

Book Value Total Debt merupakan rasio yang mngukur kemampuan 

perusahaan dalam memberikan jaminan kepada setiap hutangnya melalui 

modalnya sendiri. Adapun rumus Market Value Equity to Book Value 

Total Debt adalah sebagai berikut : 

       MVEBVTD = 
N  P  M  S
T  N  B  H

 

Sumber: Adnan (2000: 190) 

Nilai pasar modal sendiri yang dimaksud dalam rasio ini adalah 

gabungan nilai pasar dari seluruh modal biasa pada harga pasar yang 

berlaku atau total hak-hak pemilik perusahaan yang dimiliki oleh 
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perusahaan. Sedangkan nilai buku hutang adalah hutang lancar dan 

hutang jangka panjang sebenarnya sesuai dengan jumlah yang dilaporkan 

dalam neraca. 

Hasil perhitungan rasio Market Value Equity to Book Value Total 

Debt menunjukan kemampuan setiap modal sendiri yang dapat dijadikan 

jaminan hutang. Semakin kecil rasio ini berarti semakin sedikit Market 

Value Equity yang dijadikan jaminan atas hutang. Semakin besar rasio ini 

berarti semakin banyak modal sendiri yang dijadikan sebagai atas 

jaminan hutang. 

2.3.5. Sales to Total Assets Ratio (X5) 

Sales to Total assets menurut Adnan (2000:190) merupakan rasio 

yang mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva yang berputar dalam satu periode tertentu. Rasio ini 

mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

menghasilkan pendapatan, adapun rumus Sales to Total Assets adalah 

sebagai berikut : 

     STA =  
P

T  A
 

Sumber: Adnan (2000:190) 

Penjualan dalam rasio ini diartikan sebagai besarnya tingkat 

penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode 

akuntansi. 
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Hubungan antara penjualan dengan kinerja suatu perusahaan 

sangat erat di mana peningkatan penjualan sejalan dengan kenaikan laba, 

yang berdampak positif pada kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi 

profit, maka semakin efisien kinerja suatu perusahaan, definisi lainnya 

dikemukakan oleh Hanafi (2003: 81), Sales to Total Assets adalah rasio 

yang menghitung efektif penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi 

menunjukan manajemen yang baik, sedangkan rasio yang rendah akan 

membuat manajemen untuk mengevaluasi strategi yang digunakan 

pemasarannya dan pengeluaran modal (investasi). 

 

2.4  Kerangka Berfikir 

        Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berperan penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai soko guru dalam 

perekonomian di Negara Indonesia. Dalam perkembangannya, koperasi 

khususnya koperasi Unit Desa (KUD) menghadapi berbagai macam kendala 

yang secara umum meliputi : (1) kendala dalam mengakses maupun 

memperluas pasar; (2) kendala dalam struktur permodalan; (3) kendala dalam 

penguasaan dan pemanfaatan teknologi; (4) kendala dalam bidang organisasi 

dan manajemen; (5) kendala dalam perluasan jaringan usaha dan kerja sama 

usaha. Berbagai kendala tersebut bersumber dari rendahnya mutu sumber 

daya manusia (SDM). Apabila kendala tersebut tidak segera ditangani maka 

akan berdampak pada kinerja usaha KUD pada masa mendatang. Apalagi 

akhir-akhir ini, kinerja usaha koperasi cenderung mengalami penurunan 
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sehingga banyak koperasi berubah statusnya dari aktif menjadi tidak aktif 

yang kemudian berpotensi menjadi tidak sehat, tidak bisa berkembang, atau 

bahkan tutup. 

        Kenyataaan yang memungkinkan suatu koperasi mengalami 

kebangkrutan usaha, memberikan gambaran betapa pentingnya sebuah 

prediksi keberlanjutan usaha suatu koperasi bagi manajemen dan pemilik 

koperasi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. 

Salah satu aspek penting supaya koperasi dapat menjalankan usahanya 

dengan baik sehingga dapat mempertahankan usahanya adalah dengan 

membuat analisis laporan keuangan perusahaan secara terperinci dan 

sistimatis. Analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah koperasi berguna 

untuk meramalkan kontinuitas atau keberlangsungan hidup koperasi. 

              Kebangkrutan suatu badan usaha bisa diprediksi dan diketahui 

dengan menggunakan model yang ditemukan oleh Altman yang biasa disebut 

Altman Z-Score. Perkembangan zaman dalam memprediksi kebangkrutan, 

Altman membuat model Z-Score dengan versi empat variabel yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan publik maupun 

perusahaan pribadi dan perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. 

Rasio-rasio keuangan yang digunakan yaitu : working capital/total assets, 

retained earning/total assets, earning before interest and tax/total assets, 

market value equity/book value of total debt. Perhitungan rasio-rasio 

keuangan tersebut mempunyai keterkaitan dengan kondisi keuangan dan 

kemungkinan terjadinya tingkat keberlanjutan usaha pada koperasi. 
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       Adanya keterkaitan  antara masing-masing rasio dalam menentukan 

tingkat keberlanjutan usaha pada koperasi dijabarkan sebagai berikut :  

a. Hubungan antara Working Capital/Total Assets dengan tingkat 

keberlanjutan usaha. 

Rasio ini menunjukan kemampuan likuiditas koperasi yang dapat 

menunjukan kondisi keuangan internal koperasi. Semakin tinggi rasio ini 

maka menunjukan kondisi likuiditas koperasi yang baik. Hal ini 

menunjukan semakin besarnya kecukupan kas, semakin meningkatnya 

jumlah piutang baik dari para anggota maupun non anggota yang 

menggunakan jasa koperasi sehingga akan meningkatkan pendapatan. 

Indikasi lainnya semakin menurunnya kewajiban jangka pendek koperasi 

berarti juga menurunkan beban bunga. Pada akhirnya kinerja keuangan 

yang baik tersebut akan menyebabkan semakin besarnya tingkat 

keberlanjutan usaha.  

Semakin rendahnya rasio ini maka menunjukan kondisi likuiditas 

koperasi yang buruk. Hal ini menunjukan ketidakcukupan kas, 

menurunnya penjualan secara kredit yang mengakibatkan menurunnya 

jumlah piutang. Indikasi lainnya semakin tingginya kewajiban jangka 

pendek koperasi berarti menaikkan beban bunga. Pada akhirnya kinerja 

yang buruk tersebut akan menyebabkan semakin kecilnya tingkat 

keberlanjutan usaha. 
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b. Hubungan antara Retained Earning/Total Assets dengan tingkat 

keberlanjutan usaha. 

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi dalam menghasilkan 

laba komulatif dengan kecepatan perputaran operating asset setiap 

periode. Rasio yang tinggi ini mengindikasikan adanya peningkatan laba 

ditahan penggunakan aktiva. Dengan laba ditahan yang tinggi, koperasi 

dapat akan memperoleh kelebihan dana untuk melakukan investasi aktiva 

dan pembayaran utang sehingga resiko utang akan menurun. Rasio yang 

tinggi ini juga menunjukan bahwa manajemen koperasi secara efektif 

menggunakan aktiva-aktiva untuk menghasilkan laba setiap periode, 

berhasil dalam menekan biaya-biaya yang timbul atas aktiva, dan berhasil 

memperoleh pendapatan operasional lainnya yang timbul atas 

penggunaan aktiva sehingga kondisi tersebut meningkatkan tingkat 

keberlanjutan usaha. 

Semakin rendahnya rasio ini mengindikasikan adanya penurunan 

laba ditahan. Penurunan laba ditahan akan mengakibatkan koperasi akan 

merugi pada masa mendatang karena laba yang dihasilkan tiap periode 

semakin menurun sehingga akan meningkatkan resiko kebangkrutan. 

Rasio yang rendah ini menunjukan bahwa koperasi tidak efektif dalam 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba secara komulatif setiap 

periodenya dan banyaknya aktiva tetap yang tidak produktif. Kondisi ini 

akan menyebabkan semakin menurunnya tingkat keberlanjutan usaha.  
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c. Hubungan antara Earning Before interest and Tax/Total Assets dengan 

keberlanjutan usaha. 

Rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba yaitu 

kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktivitas 

untuk menghasilkan laba usaha. Rasio yang tinggi menunjukan bahwa 

biaya operasional yang rendah, pendapatan yang meniningkat akibat dari 

besarnya penjualan dan piutang yang diberikan kepada para anggota 

maupun non anggota, menurunnya biaya-biaya atas pengunaan aktiva 

serta meningkatnya pendapatan atas kenaikan aktiva lancar. Kondisi 

tersebut menunjukan kinerja usaha koperasi yang baik sehingga tingkat 

keberlanjutan usaha semakin besar. 

Rasio yang rendah menunjukan biaya operasional yang tinggi, 

pendapatan operasional yang menurun, meningkatnya biaya-biaya atas 

penggunaan aktiva, dan menurunnya pendapatan atas kenaikan aktiva 

lancer. Kondisi tersebut menunjukan kinerja usaha koperasi yang buruk 

sehingga tingkat keberlanjutan usaha semakin kecil. 

d. Hubungan antara Market Value Equity/Book Value of Total Debt dengan 

keberlanjutan usaha. 

Rasio ini menunjukan kemampuan koperasi dalam memberikan 

jaminan kepada setiap hutangnya melalui modalnya sendiri. Semakin 

tinggi rasio ini akan meningkatkan kepercayaan pihak kreditor untuk 

memberikan pinjaman, sehingga memperbesar tingkat keberlanjutan 

usaha. 
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Semakin kecil rasio ini maka akan menurunkan kepercayaan 

kreditor dalam memberikan pinjaman. Dengan rendahnya kepercayaan 

akan keamanan dana sehingga memicu terjadinya penarikan secara besar-

besaran atas dana simpanan yang dapat mengakibatkan koperasi menjadi 

ilikuid. Kondisi mengakibatkan tingkat keberlanjutan usaha semakin 

kecil. 

e. Hubungan antara Sales to Total Assets dengan keberlanjutan usaha. 

Rasio ini menunjukan kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan revenue. Rasio yang tinggi 

mngindikasikan bahwa koperasi bekerja secara efektif sehingga asset 

yang digunakan mampu memberikan pendapatan dan laba yang tinggi. 

Tingginya rasio ini menunjukan tingkat keberlanjutan usaha yang 

semakin tinggi. 

 Sebaliknya rasio yang rendah menunjukan bahwa aset-aset 

koperasi tidak digunakan secara efektif, yang mengakibatkan pendapatan 

perusahaan semakin kecil, sehingga laba yang didapat perusahaan juga 

semakin kecil. Kecilnya rasio ini menunjukan keberlanjutan usaha yang 

semakin rendah. 

 Analisis keberlanjutan usaha dengan menggunakan metode Altman 

Z-Score sebagai dasar perhitungannya dapat dilakukan dengan 

menghitung angka-angka rasio yang digunakan dari laporan keuangan. 

Kemudian dikalikan nilai-nilai rasio tersebut dengan masing-masing 

koefesien yang diturunkan dari perhitungan diskriminan oleh Altman dan 
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dijumlahkan hasilnya maka akan diperoleh nilai Z. dari hasil yang 

diperoleh dari analisis dengan model Altman Z-Score berupa angka-

angka nilai Z-Score, kemudian dibandingkan dengan kenyataan kondisi 

pada koperasi maka dapat dijelaskan mengenai kemungkinan adanya 

keberlanjutan usaha atau tidak pada koperasi.  

Kerangka pemikiran di atas dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 1. 

2.5 Hipotesis  

Hipotesis menurut Arikunto (2002: 64) adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Kerangka teoritis dan kerangka pemikiran diatas sebagai 

berikut : 

H1  : Apakah Working Capital to Total Assets dapat menentukan tingkat 

keberlanjutan usaha. 

H2 : Apakah Retained Earning to Total Assets dapat menentukan tingkat 

keberlanjutan usaha. 

H3 : Apakah Earning Before interest and Tax to Total Assets dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha. 

H4 : Apakah Market Value Equity to Book Value of Total Debt dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha. 

H5   :  Apakah Sales to Total Assets dapat menentukan tingkat keberlanjutan  

usaha 
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  .H6  : Apakah Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total 

Assets, Earning Before interest and Tax to Total Assets , Market Value 

Equity to Book Value of Total Debt ,dan  Sales to Total Assets secara 

simultan dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha. 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar  1: Kerangka Berpikir 
Sumber: Chisdianto (2008:237) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian dan Populasi 

Penelitian menurut arikunto merupakan kegiatan ilmiah yang 

dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memecahkan 

masalah, langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam setiap melaksanakan langkah tersebut 

harus dilakukan secara objektif, rasional dan menghindarkan cara berfikir 

yang mengarah coba-coba (trial and error) 

3.1.1. Objek Penelitian 

   Objek dari penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai tingkat keberlanjutan 

usaha Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kendal dengan 

menggunakan pendekatan model Altman Z-Score, yang dapat diukur 

dengan menggunakan data laporan keuangan Koperasi Unit Desa 

(KUD) di Kabupaten Kendal. 

3.1.2. Populasi Penelitian 

      Populasi menurut Arikunto (2003: 108) adalah jumlah 

keseluruhan objek penelitian. Populasi juga diartikan sebagai totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran 

kuantitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota 
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kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya (Sujdana, 

2002:6). 

      Dalam penelitian ini seluruh anggota populasi menjadi objek 

yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa 

(KUD) di Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal. Berdasarkan pemantauan 

terakhir pada laporan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Kabupaten Kendal tahun 2010 jumlah keseluruhan Koperasi Unit Desa 

(KUD) di Kabupaten Kendal adalah sebanyak 19 Koperasi. 

 

3.2.  Operasional Variabel Penelitian 

    Variabel penelitian menurut Arikunto (2003: 111) adalah gejala yang 

bervariasi yang menjadi objek penelitian. Ukuran kebangkrutan oleh Altman 

diprediksi dengan tolak ukur skor Z (Z-Score), yaitu skor yang dihitung dari 

standar kali rasio-rasio keuangan terpilih. Z-Score ini dapat digunakan 

sebagai indikator potensi kebangkrutan perusahaan atau keberlanjutan 

usahanya di masa mendatang. 

a) Keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keberlanjutan usaha 

Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kendal. Koperasi yang masih 

aktif diartikan bahwa koperasi tersebut usahanya masih berlanjut atau 

tidak mengalami kebangkrutan sebaliknya koperasi yang sudah tidak aktif 

diartikan bahwa koperasi tersebut usahanya tidak berlanjut atau 
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mengalami kebangkrutan. Variabel terikat dalam penelitian ini 

merupakan variabel dummy dimana kategori “1” untuk koperasi yang 

tidak berlanjut usahanya dan kategori “0” untuk koperasi yang berlanjut 

usahanya. 

b) Working Capital to Total Assets Ratio (X1) 

Working Capital to Total Assets merupakan variabel bebas dalam 

penelitian ini. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas 

suatu perusahaan, dengan membandingkan antara modal kerja bersih 

dengan total aktiva. Modal kerja yang dimaksud dalam X1 adalah selisih 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar. 

c) Retained Earning to Total Assets Ratio (X2) 

Retained Earning to Total Assets merupakan variabel bebas dalam 

penelitian ini. Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 

d) Earning Before Interest and Tax to Total Assets Ratio (X3) 

Earning Before Interest and Tax to Total Assets merupakan variabel 

bebas dalam penelitian ini. Rasio ini untuk mengukur kemampulabaan, 

yaitu tingkat pengembalian dari aktiva yang dihitung dengan membagi 

laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan perusahaan dengan total 

aktiva pada neraca akhir tahun. Rasio ini juga dapat digunakan sebagai 

ukuran seberapa besar produktivitas penggunaan dana yang dipinjam. 
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e) Market Value of Equity to Book Value of Debt Ratio (X4) 

Market Value of Equity to Book Value of Debt merupakan variabel 

bebas dalam penelitian ini. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio 

utang per modal sendiri, (DER) yang lebih dikenal. Nilai modal sendiri 

yang dimaksud adalah jumlah saham perusahaan dikalikan dengan harga 

pasar perlembar sahamnya. Umumnya perusahaan-perusahaan yang gagal 

mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri. 

f) Sales to Total Assets Ratio (X5) 

Sales to Total Assets merupakan variabel bebas dalam penelitian ini. 

Rasio ini menunjukan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan penjualan.   

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

     Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data keuangan 

yang sudah dilaporkan oleh setiap Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten 

Kendal pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal. 

Data keuangan koperasi meliputi neraca dan laba rugi selama tahun 2010. 

Data penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan keuangan 

yang disampaikan dala RAT tahun 2010 dan dilaporkan kepada Dinas 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 

 

 

 



42 
 

 
 

3.4.  Model Pengumpulan Data 

      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2002: 135) 

adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transaksi, surat kabar, majalah, prasati, 

nutulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dukomentasi digunakan untuk 

mendapatkan informasi data loporan keuangan dengan cara mengumpulkan 

data sekunder yang berupa laporan neraca dan laporan laba rugi setiap 

Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kendal pada Dinas Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal. 

 

3.5.  Metode Analisis Data 

    Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul untuk 

kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis diskriminan untuk 

menguji sejauh mana Working Capital to Total Assets, Retained Earning to 

Total Assets, Earning Before Interest and Tax to Total Assets, Market Value 

of Equity to Book Value of Debt dan Sales to Total Assets menentukan 

tingkat keberlanjutan usaha pada Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten 

Kendal. 
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  3.5.1.  Analisis Statistik Deskriptif 

   Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-

variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan 

gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Alat analisis yang 

digunakan adalah nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan nilai 

maksimum. 

 

  3.5.2.  Uji Kualitas Data 

     Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linier 

berganda untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait 

dalam penelitian. Di dalam model regresi, bukan variabel independen saja 

yang mempengaruhi variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain 

yang dapat menyebabkan kesalahan dalam obsevasi, yaitu yang disebut 

kesalahan penganggu. Metode regresi berganda akan dijadikan alat 

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan Best Linear 

Unbiased Estimation (BLUE). Agar model analisis regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai 

parametric yang shahih terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi 

klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri 

dari : 
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3.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Menurut Santoso (2002: 214), untuk 

uji normalitas data dengan melihat pada grafik normal 

probabilitas plot jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengelilingi arah garis diagonal maka data berdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan dua 

cara yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik. 

  3.5.2.2. Uji Multikoliniearitas 

           Multikoliniearitas terjadi jika ada hubungan linier yang 

sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua 

variable independent dalam model regresi. Menurut Santoso 

(2002: 203), uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Untuk menguji adanya 

multikoliniearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi 

antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance 

inflation faktoc (VIF). 
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       3.5.2.3. Uji Autokorelasi. 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengaganggu periode t dengan kesalahan 

periode (t-1) atau sebelumnya (Ghozali, 2002). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak 

bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang bebas autokorelasi. 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-

Watson. Uji ini mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen.  

 

3.6  Analisis Data 

   Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

diskriminan, mengestimasi koefisien fungsi diskriminan dan uji signifikan 

fungsi diskriminan. 

3.6.1. Analisis Diskriminan 

    Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data, jika 

variabel tidak bebas (criterion) merupakan kategori (non-metrik, 

nominal atau ordinal, bersifat kualitatif) sedangkan variabel bebas 

sebagai predictor merupakan metric (interval atau rasio, bersifat 

kuantitatif). 
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    Teknik analisis diskriminan dibedakan menjadi dua yaitu analisis 

diskriminan dua kelompok/kategori, jika variabel tak bebas (Y) 

dikelompokkan menjadi dua, maka diperlukan satu fungsi diskriminan. 

Jika variabel tak bebas (Y) dikelompokkan menjadi lebih dari dua 

kelompok disebut analisis diskriminan berganda (multiple diskriminan 

analysis) diperlukan fungsi diskriminan sebanyak (k-1) jika memang 

ada k kategori. 

    Analisis diskriminan dua kelompok, dimana variabel tak bebas 

(Y) hanya mempunyai dua kategoti, sama dengan analisis linier 

berganda dimana variabel tak bebas merupakan variabel dummy dengan 

nilai 0 dan 1, menghasilkan koefisien regresi parsial yang proporsional 

dengan kofesien fungsi diskriminan. 

 Adapun model persamaan analisis diskriminan dengan kombinasi 

linier yang bentuknya sebagai berikut : 

ZΙ = a + b1Xi1 + b2Xi2 + b3Xi3 + b4Xi4 + b5Xi5 + ... + bnXin 

      Keterangan  

Zi : Skor diskriminan dari fungsi diskriminan untuk objek ke-n 

    A : Intersep 

                Bn : Koefisien atau bobot diskriminan dari variable bebas –n 

                Xin : Variabel bebas untuk objek ke-n 

Sumber: Hartono, 133-149 

   Skor ini bersifat metrik, memberikan arti langsung untuk 

membandingkan pengamatan-pengamatan pada setiap fungsi. 
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Pengamatan dengan Z-Score yang sama diasumsi lebih dianggap 

sebagai variabel yang membentuk fungsi daripada perbedaaan skor 

semata. 

    Fungsi eksplisit yang dihasilkan dalam dua bentuk, yaitu (a) 

standardized dan (b) unstandardized. Fungsi standardized lebih 

bermanfaat untuk menginterpretasikan hasil, sedangkan unstandardized 

digunakan untuk menghitung Z-Score. Fungsi diskriminan digunakan 

sebagai rata-rata klasifikasi karena fungsi itu memberikan representasi 

yang sederhana dan konsisten pada setiap fungsi diskriminan, 

menyederhanakan proses interpretasi dan memberikan penilaian 

terhadap kontribusi variabel-variabel bebas. 

3.6.2. Mengestimasi Koefisien Fungsi Diskriminan 

    Menurut Supranto (2004: 90), ada dua pendekatan yaitu : direct 

method dan stepwise discriminant analysis. Direct method meliputi 

estimasi koefisien fungsi diskriminan di mana seluruh variabel bebas 

(predictor) terlibat, maksudnya semua dimasukkan dalam analisis, 

secara simultan bersama-sama. Semua variabel diikutsertakan dalam 

analisis tanpa memperhatikan discriminating power. Pendekatan ini 

tepat sekali jika berdasarkan penelitian (riset) sebelumnya atau model 

teoritis yang diketahui peneliti menghendaki semua variabel harus 

diikutsertakan, walaupun ada kemungkinan discriminant power-nya 

lemah. 
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Metode yang kedua yaitu stepwise discriminant analysis, variabel 

bebas (predictor) diikutsertakan secara berurutan (sequentially) 

didasarkan pada kemampuannya mendiskriminasi antar-kelompok. 

Pendekatan ini tepat sekali jika memang penelitian akan melakukan 

seleksi variabel-variabel mana saja yang discriminanting power-nya 

tinggi. 

3.6.3. Uji Signifikansi fungsi diskriminan 

  Uji signifikansi fungsi diskriminan pada dasarnya menunjukan 

apakah ada perbedaan signifikan antara kategori/kelompok, dikaitkan 

dengan variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (a = 5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesis adalah sebagai berikut : 

• Jika nilai probabilitas atau signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, Ini berarti bahwa ada korelasi yang signifikan antara 

kategori/kelompok, dikaitkan dengan variabel bebas. 

• Jika nilai probabilitas atau signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha ditolak. Ini berarti bahwa tidak ada korelasi yang signifikan 

antara kategori/kelompok, dikaitkan dengan variabel bebas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini adalah 

dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 untuk working capital to total 

asset, retained earnings to total asset, earning before interest and taxes to 

total asset, market value of equity to book value of debt, sales to total asset 

masing-masing variabel terdapat pada tabel dan penjelasan berikut: 

   Standar untuk menilai kinerja keuangan koperasi menurut 

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

No.129/KEP/MKUKM/XI/2002, yang terkait dengan data keuangan 

koperasi. Adapun yang tergolong dalam kriteria kinerja keuangan dalam 

surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM 

No.129/KEP/MKUKM/XI/2002 adalah: 

Tabel 4.1. Standar Penilaian Kinerja Koperasi 

NO Variabel Standar kriteria 
1 Working Capital to Total 

Assets/likuiditas (X1) 
175% - 200% 

150%-174% atau 
225%-249% 

125%-149% atau 
250%-274% 

<125% atau >275%

Sangat Baik 
Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 
 
 

2 Retained earning to total 
assets/profitabilitas (X2) 

>15% 
12% - 14% 
9% -  11% 

<9% 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 

3 Earning before interest >15% 
10% - 14% 

Sangat Baik 
Baik 
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and tax to total assets (X3) 1% -  9% 
<1% 

Cukup Baik 
Kurang Baik 

4 Market value equity to 
book value of 
debt/leverage (X4) 

>15% 
12,6% - 15% 
10% - 12,5% 

<10% 

Sangat Baik 
Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 
 

5 Sales to Total 
Assets/activity  (X5) 

>3,5 kali 
2,6 kali – 3,4 kali 
1 kali – 2,5 kali 

<1 kali

Sangat Baik 
Baik 
Cukup Baik 
Kurang Baik 

Sumber: Kep. Men.Neg. Koperasi dan UKM No.129/KEP/MKUKM/XI/2002 

   Working Capital to Total Assets terdiri dari tiga komponen, yaitu 

aktiva lancar, kewajiban lancar dan total aktiva. Besarnya Working Capital 

to Total Assets  Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada 

tabel 4.2 

Tabel 4.2. Working Capital to Total Assets 

 

 

  

 

 

 

 

 

                             

T

abe

l 

No Nama KUD 
Rasio WCTA  

( X1) 
Keberlanjutan 

usaha (Y) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KUD Harapan 
KUD Unggul 
KUD Dewi Sinta 
KUD Subur 
KUD Karya Tani 
KUD Rukun Tani 
KUD Intan 
KUD Agung 
KUD Aneka Tani Jaya
KUD Sri Sadono 
KUD Dewi Sri 
KUD Minaya 
KUD Remaja 
KUD Jelita 
KUD Dharma Tani 
KUD Makmur 
KUD Karya Usaha 
KUD Dewi Ratih 
KUD Pelita 

38% 
50% 
4% 
10% 
13% 
31% 
34% 
21% 
13% 
68% 
17% 
17% 
12% 
58% 
8% 
12% 
13% 
23% 
18% 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

 Means 24% 
(Sumber : data sekunder yang diolah) 
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4.2 menunjukan bahwa rasio modal kerja terhadap total aktiva yang tertinggi 

dimiliki oleh KUD Sri Sadono sebesar 68% yang menunjukan bahwa 

koperasi tersebut memiliki tingkat likuiditas paling tinggi diantara koperasi-

koperasi yang lain. Sedangkan rasio terendah dari modal kerja terhadap total 

aktiva oleh KUD Dewi Shinta sebesar 4% yang menunjukan bahwa 

koperasi-koperasi tersebut memiliki tingkat likuiditas paling rendah 

dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain. 

Rasio modal kerja terhadap total aktiva memiliki nilai rata-rata 

sebesar 24% yang menunjukan bahwa Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal mempunyai kriteria kurang baik dan setiap modal kerja untuk 

mendanai kegiatan operasional perusahaan berasal dari aktiva lancar sebesar 

Rp 0,24. 

      Rasio Retairned Earning to Total Assets terdiri dari dua komponen, 

yaitu laba ditahan dan total aktiva. Besarnya Retairned Earning to Total 

Assets  Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel 4.3 

Tabel 4.3. Retained Earning to Total Assets 

No Nama KUD 
Rasio RETA 

(X2) 
Keberlanjut
an usaha (Y) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

KUD Harapan 
KUD Unggul 
KUD Dewi Sinta 
KUD Subur 
KUD Karya Tani 
KUD Rukun Tani 
KUD Intan 
KUD Agung 
KUD Aneka Tani Jaya 
KUD Sri Sadono 
KUD Dewi Sri 
KUD Minaya 

11% 
35% 
19% 
9% 
6% 
21% 
22% 
6% 
7% 
18% 
3% 
18% 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KUD Remaja 
KUD Jelita 
KUD Dharma Tani 
KUD Makmur 
KUD Karya Usaha 
KUD Dewi Ratih 
KUD Pelita 

46% 
25% 
9% 
2% 
7% 
10% 
29% 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

 Means 16% 
   (Sumber : data sekunder yang diolah) 

Tabel 4.3 menunjukan bahwa, rasio laba ditahan terhadap total aktiva 

yang tertinggi dimiliki oleh KUD Remaja sebesar 46% yang menunjukan 

bahwa koperasi tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. 

Sedangkan rasio laba ditahan terhadap total aktiva yang terendah dimiliki 

KUD Makmur sebesar 2%, yang menunjukan bahwa koperasi-koperasi 

tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang rendah. 

Rasio laba ditahan terhadap total aktiva memiliki nilai rata-rata 

sebesar 16%, dari tabel diatas menunjukan bahwa sebagian Koperasi Unit 

Desa di Kabupaten Kendal masih sering mengalami kerugian di masa lalu 

sehingga dana cadangan koperasi lebih banyak digunakan untuk menutupi 

kerugian koperasi dibandingkan untuk pemupukan modal koperasi. 

 Rasio Earning Before Interest and Tax to Total Assets terdiri dari 

dua komponen, yaitu laba sebelum pajak dan total aktiva. Besarnya Earning 

Before Interest and Tax to Total Assets Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal dapat dilihat pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4. Earning Before Interest and Taxes to Total Assets 

No Nama KUD 
Rasio EBITTA 

(X3) 
Keberlanjutan 

usaha (Y) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KUD Harapan 
KUD Unggul 
KUD Dewi Sinta 
KUD Subur 
KUD Karya Tani 
KUD Rukun Tani 
KUD Intan 
KUD Agung 
KUD Aneka Tani Jaya 
KUD Sri Sadono 
KUD Dewi Sri 
KUD Minaya 
KUD Remaja 
KUD Jelita 
KUD Dharma Tani 
KUD Makmur 
KUD Karya Usaha 
KUD Dewi Ratih 
KUD Pelita 

1% 
0,5% 
0,6% 
0,4% 
0,2% 
1,3% 
0,5% 
0,4% 

-0,01% 
-0,6% 
0,02% 
0,1% 
0,8% 
0,9% 
0,4% 
-1,3% 
0,2% 
0,7% 
0,8% 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

 Means 0,37% 

(Sumber : data sekunder yang diolah) 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa, rasio laba sebelum bunga dan pajak 

terhadap total aktiva yang tertinggi dimiliki oleh KUD Rukun Tani sebesar 

1,3% yang menunjukan bahwa koperasi tersebut memiliki tingkat 

rentabilitas yang tinggi. Sedangkan rasio laba sebelum bunga dan pajak 

terhadap total aktiva yang terendah dimiliki oleh KUD Makmur sebesar -

1,3% yang menunjukan bahwa koperasi-koperasi tersebut memiliki tingkat 

rentabilitas yang sangat rendah atau bahkan mengalami kerugian. 

Rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aktiva memiliki 

nilai rata-rata sebesar 0,37%, ini menunjukan bahwa modal sebagian 

koperasi unit desa di Kabupaten Kendal yang diinvestasikan dalam 
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keseluruhan aktiva tidak memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba 

yang optimal dikarenakan tidak berkembangnya usaha yang dijalankan. 

     Rasio Market Value of Equity to Book Value of Total Debt terdiri dari 

dua komponen, yaitu nilai pasar modal sendiri dan total hutang. Besarnya 

Market Value of Equity to Book Value of Total Debt  Koperasi Unit Desa di 

Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.5. Market Value of Equity to Book Value of Total Debt 

No Nama KUD 
Rasio 

MVEBVD 
(X4) 

Keberlanjutan 
usaha (Y) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KUD Harapan 
KUD Unggul 
KUD Dewi Sinta 
KUD Subur 
KUD Karya Tani 
KUD Rukun Tani 
KUD Intan 
KUD Agung 
KUD Aneka Tani Jaya 
KUD Sri Sadono 
KUD Dewi Sri 
KUD Minaya 
KUD Remaja 
KUD Jelita 
KUD Dharma Tani 
KUD Makmur 
KUD Karya Usaha 
KUD Dewi Ratih 
KUD Pelita 

47% 
74% 
25% 
21% 
7% 
18% 
60% 
11% 
11% 
397% 
10% 
31% 
103% 
49% 
15% 
22% 
5% 
50% 
60% 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

 Means 53% 

(Sumber : data sekunder yang diolah) 

Tabel 4.5 menunjukan bahwa, rasio harga pasar modal sendiri 

terhadap nilai buku total hutang yang tertinggi dimiliki oleh KUD Sri 

Sardono sebesar 397% yang menunjukan bahwa koperasi tersebut memiliki 
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kemampuan dalam mengembalikan kewajiban-kewajibannya dan juga 

mengindikasikan rendahnya beban bunga hutang yang harus dibayarkan 

koperasi. Sedangkan rasio harga pasar modal sendiri terhadap nilai buku 

total hutang yang terendah dimiliki yaitu KUD Karya Usaha sebesar 5% 

yang menunjukan bahwa koperasi tersebut memiliki kemampuan yang 

paling rendah untuk menutupi kewajiban-kewajibannya dan 

mengindikasikan tingginya beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan. 

Rasio harga pasar modal sendiri terhadap nilai buku nilai buku total 

hutang memiliki rata-rata sebesar 53% ini menunjukan bahwa Market Value 

of Equity to Book Value of Total Debt  pada Koperasi Unit Desa di 

Kabupaten Kendal tergolomg sangat baik dan setiap Rp 1,- hutang koperasi 

dijamin oleh modal sendiri sebesar Rp 0,53,-. 

      Sales to Total Assets terdiri dari dua komponen, yaitu penjualan dan 

total aktiva. Besarnya Sales to Total Asset  Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal dapat dilihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6. Sales to Total Assets 

No Nama KUD 
Rasio SATA 

(X5) 
Keberlanjutan 

usaha (Y) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

KUD Harapan 
KUD Unggul 
KUD Dewi Sinta 
KUD Subur 
KUD Karya Tani 
KUD Rukun Tani 
KUD Intan 
KUD Agung 
KUD Aneka Tani Jaya 
KUD Sri Sadono 
KUD Dewi Sri 
KUD Minaya 

0,821 
0,309 
0,192 
0,103 
0,129 
0,237 
0,250 
0,059 
0,031 
0,083 
0,041 
0,133 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

KUD Remaja 
KUD Jelita 
KUD Dharma Tani 
KUD Makmur 
KUD Karya Usaha 
KUD Dewi Ratih 
KUD Pelita 

0,550 
0,169 
0,140 
0,079 
0,090 
0,186 
0,209 

0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

 Means 0,201 

(Sumber : data sekunder yang diolah) 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa, rasio penjualan terhadap total aktiva 

yang tertinggi diperoleh KUD Harapan sebesar 0,821 kali yang menunjukan 

bahwa koperasi tersebut adalah koperasi yang paling efektif dalam 

menggunakan keseluruhan aktivanya untuk meningkatkan penjualan 

disbanding dengan koperasi lain. Sedangkan rasio terendah dari penjualan 

terhadap total aktiva diperoleh KUD Aneka Tani Jaya sebesar 0,031 kali 

yang menunjukan bahwa koperasi tersebut paling tidak efektif dalam 

menggunakan keseluruhan aktivanya untuk meningkatkan penjualan 

dibandingkan dengan koperasi yang lain. 

 

4.1.2  Uji asumsi klasik 

 Pengujian hipotesis akan digunakan analisis regresi linier 

berganda, namun demikian akan terlebih dahulu diuji mengenai ada 

tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik yang diperlukan untuk 

mendapatkan model regresi yang benar-benar cocok. Uraian berikut akan 

membahas mengenai uji asumsi klasik pada regresi berganda diantaranya: 
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1. Pengujian Normalitas Data 

Normalitas data adalah merupakan syarat utama suatu 

penyelesaian dengan statistik parametrik. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat bahwa titik menyebar disekitargaris diagonal dan penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi 

normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan grafik histogram dan 

normal probability plot yang ditunjukan dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Histogram 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Normal Probability Plot 

Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 19 data 

Koperasi Unit Desa (KUD) menunjukan bahwa data sudah berdistribusi 

normal. Hal ini ditunjukan dengan nilai sig Z yang lebih besar dari 5%. 
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Tabel.  4.7. Kolmogorov-Smirnova 

 Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o 

 

 

 

        

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

 data Hasil pengujian dalam tabel diatas tersebut menunjukan 

adanya distribusi  data yang normal. Hal ini ditunjukan dengan uji 

kolmogorov-smirnov yang menujukan hasil yang memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0.385 yang berada diatas 5%. 

2. Pengujian Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas data dapat dilakukan dengan matriks 

korelasi dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dan nilai 

tolerance. Suatu model regresi yang bebas dari multikoliniearitas 

memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 

0,1.  

Terjadi atau tidaknya multikolonoeritas dapat dilihat dari nilai 

VIF yang terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada 

tabel 4.8 berikut:            

 

 

 

 

WCTA,RETA,EBITT
A,

MVTD,SATA

Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Statisti
c 

df Sig. Statistic df Sig. 

KEBERLANJUTAN 
USAHA 

.260 3 .385 .750 3 .423
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Tabel 4.8. Uji Multikolonieritas 

                      

 

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

            Tabel 4.8 diatas menunjukan dari hasil analisis menggunakan 

SPSS 16.0 diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel yaitu 

X1 (Working Capital to Total Assets),X2 (Retained Earning to Total 

Assets),X3 (Earning Before Interest & Tax to Total Assets),X4 (Market 

Value of Equity to Book Value of Equity to Book Value of Total Debt) 

dan X5 (Sales to Total Assets) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa model regresi 

terbebas dari multikolinieritas. 

3. Pengujian Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya 

Variabel Tolerance VIF 

X1 0,455 2,199 

X2 0,542 1,844 

X3 0,452 2,214 

X4 0,343 2,912 

X5 0,660 1,516 
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autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji 

Durbin–Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut :  

Tabel 4.9. Ketentuan Nilai Uji Durbin Watson 

MENOLAK HO 
(AUTOKORELASI +) 

0 - 1.624  

Daerah keragu-raguan 1.098 - 1.518  

Menerima HO (tidak ada 
Autokorelasi) 

1.518 -  2.482 1.654 

Daerah keragua-raguan 2.482 - 2.902  
MENOLAK HO 
(AUTOKORELASI +) 

2.902 - 4  

Sumber: Olahan data sekunder 2011 

Hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Dari 

hasil output SPSS untuk model summary diperoleh nilai DW sebesar 

2,902, angka tersebut terletak pada interval 1,518 sampai 2,482, 

sehingga data menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Hasil dari uji 

autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

1 .566a .320 .059 .4632974 1.631
a. Predictors: (Constant), SATA, MVTD, RETA, WCTA, EBITTA  
b. Dependent Variable: KEBERLANJUTAN USAHA 
 

 

                Sumber: Output SPSS, 2012 

 
4.1.3 Pengujian Hipotesis 

Analisis diskriminan digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan signifikan antara kategori/kelompok, dikaitkan dengan variabel 
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bebas atau predictor. Hasil analisis diskriminan mengunakan SPSS versi 

16.0 tampak tabel 4.11 berikut : 

Tabel 4.11. Hasil Analisis Diskriminan WCTA 

Variabel Wilk’s λ Koefisien Sig 

WCTA 0,713 0,388 0,003

 (Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,388 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini 

menunjukan secara parsial H1 yang berbunyi Working Capital to Total 

Assets dapat menentukan tingkat keberlanjutan  usaha  diterima. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa  

koefisien untuk Working Capital to Total Assets sebesar 0,388 lebih kecil 

dari koefesien Working Capital to Total Assets sebesar 0,717 dalam teori 

Altman. Koefisien X1 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda 

positif, ini artinya setiap variabel WCTA mengalami kenaikan maka akan 

menaikkan discriminating power. 

Analisis diskriminan digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan signifikan antara kategori /kelompok, dikaitkan dengan variabel 

bebas atau predictor. Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS versi 

16.0 tampak pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12. Hasil Analisis Diskriminan RETA 

Variabel Wilk’s λ Koefisien Sig 

RETA 0,973 -0,505 0,250
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(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

koefisien sebesar -0,505 dengan nilai signifikansi sebesar 0,250. Karena 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal 

ini menunjukan secara parsial H2 yang berbunyi Retairned Earning to Total 

Assets dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha ditolak. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Retairned Earning to Total Assets sebesar -0,505 lebih kecil 

dari kofesien Retairned Earning to Total Assets sebesar 0,847 dalam teori 

Altman. Koefisien X2 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda 

negatif, ini artinya setiap variabel RETA mengalami kenaikan maka akan 

menurunkan discriminating power 

Analisis diskriminan digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan signifikan antara katagori /kelompok, dikaitkan dengan variabel 

bebas atau predictor. Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS versi 

16.0 tampak pada tabel 4.13 berikut: 

 

Tabel 4.13. Hasil Analisis Diskriminan EBITTA 

Variabel Wilk’s λ Koefisien Sig 

EBITTA 0,989 0,077 0,596

         (Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

 

Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,989 dengan nilai signifikansi sebesar 0,596. Karena nilai 
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signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini 

menunjukan secara parsial H3 yang berbunyi Earning Before Interest and 

Tax to Total Assets dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha ditolak. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Earning Before Interest and Tax to Total Assets sebesar 

0,077 lebih kecil dari koefisien Earning Before Interest and Tax to Total 

Assets sebesar 3,107 dalam teori Altman. Koefisien X3 fungsi diskriminan 

yang baku (standar) bertanda positif, ini artinya setiap variabel EBITTA 

mengalami kenaikan maka akan menaikkan discriminating power.  

Analisis diskriminan digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan signifikan antara kategori/kelompok, dikaitkan dengan variabel 

bebas atau predictor. Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS versi 

16.0 tampak pada tabel 4.14 berikut: 

Tabel 4.14. Hasil Analisis Diskriminan MVEBVTD 

Variabel Wilk’s λ Koefisien Sig 

MVEBVTD 0,880 0,179 0,013

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,179 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 Karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini 

menunjukan secara parsial H4 yang berbunyi Market Value of Equity to 

Book Value of Total Debt dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha 

diterima. 
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Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Market Value of Equity to Book Value of Total Debt 0,179 

lebih kecil dari koefisien Market Value of Equity to Book Value of Total 

Debt sebesar 0,420 dalam teori Altman. Koefisien X4 fungsi diskriminan 

yang baku (standar) bertanda positif, ini artinya setiap variabel MVEBVTD 

mengalami kenaikan maka akan menaikkan discriminating power. 

 Analisis diskriminan digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan signifikan antara kategori/kelompok, dikaitkan dengan variabel 

bebas atau predictor. Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS versi 

16.0 tampak pada tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.15. Hasil Analisis Diskriminan SATA 

Variabel Wilk’s λ Koefisien Sig 

SATA 0,992 0,169 0,109 

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

 Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

koefisien sebesar 0,109 dengan nilai signifikansi sebesar 0,109. Karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini 

menunjukan secara parsial H5 yang berbunyi Sales to Total Asset dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha ditolak. 

 Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Sales to Total Assets 0,169 lebih kecil dari koefisien Sales to 

Total Asset sebesar 0,998 dalam teori Altman. Koefisien X5 fungsi 

diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, ini artinya setiap variabel 

STA mengalami kenaikan maka akan menaikkan discriminating power. 
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       Teknik analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

16.0 dengan variabel terikat keberlanjutan usaha dan variabel bebas yaitu 

WCTA, RETA, EBITTA, MVEBVTD, SATA. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis diskriminan 

menggunakan SPSS 16.0, persamaan estimasi fungsi diskriminan 

unstandardized coeficien dapat dilihat pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

 Function

1 

WCTA 
RETA 
EBITTA 
MVEBVTD 
SATA 
(constant) 

.011
-.021
.062
.001
.420
.230

       Unstandarized coefficients 

  (Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Z =  0,230 + 0,011X1 - 0,021X2 + 0,062X3 + 0,001X4 + 0,420X5 

Koefisien fungsi diskriminan yang baku (standar) dapat disusun 

berdasarkan hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS 16.0 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

 Function 

1 

WCTA 
RETA 
EBITTA 
MVEBVTD 
SATA 

.388 
-.505 
.077 
.179 
.169

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

     Z =  0,388X1 - 0,505X2 + 0,077X3 + 0,179X4 + 0,169X5 

 

  Dimana,  

       Z   = Over all indek 

       X1 = Working capital/Total Asset 

       X2 = Retained Earning/Total Asset 

       X3 = Earning Before Interest and Taxes/Total Asset 

       X4 = Market Value Equity/Book Value of Total Liabilities 

       X5 = Sales/Total Asset 

Hasil analisis diskriminan dengan menggunakan SPSS menunjukan 

bahwa koefisien fungsi diskriminan yang baku (standar) dari hasil 

pengolahan data yaitu 0,388X1, -0,505X2, 0,077X3, 0,179X4 dan 0,169X5 

lebih kecil dari koefisien 0,717X1, 0,847X2, 3,107X3, 0,420X4,  dan 

0,998X5 dalam teori Altman. Koefisen X2 fungsi diskriminan yang baku 
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(standar) betanda negatif, ini artinya setiap variabel RETA mengalami 

kenaikan maka akan menurunkan discriminating power sedangkan koefisien 

X1,X3, X4 dan X5 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, 

ini artinya setiap variabel RETA, EBITA, dan STA mengalami kenaikan maka 

menaikkan discriminating power. 

Tabel  4.18 

Wilks’ lambda 

Test of 

Fuction 

(s) 

Wilks’ 

lambda Chi-square Df Sig 

1 .680 1.225 5 .352

(Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Berdasarkan tabel hasil analisis diskriminan diatas diperoleh nilai 

wilks’λ = 0,680 dan signifikan α = 0,352 dengan uji χ  = 1.225. Karena nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini 

menunjukan secara parsial H6 yang berbunyi Working Capital to Total 

Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning Before interest and Tax to 

Total Assets , Market Value Equity to Book Value of Total Debt ,dan  Sales 

to Total Assets secara simultan dapat menentukan tingkat keberlanjutan 

usaha ditolak. 

 

 

 

 



68 
 

 
 

Tabel 4.19 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks’ 

lambda F df1 df2 Sig. 

WCTA .713 11.693 1 17 .003

RETA .973 1.417 1 17 .250

EBITTA .989 .292 1 17 .596

MVEBVTD .880 7.771 1 17 .013

STA .992 2.853 1 17 .109

    (Sumber : data sekunder yang diolah menggunakan SPSS.16.0) 

Tingkat signifikansi untuk variabel Working Capital to Total Assets 

sebesar 0,003, Retairned Earning to Total Assets sebesar 0,250, Earning 

Before Interest and Tax to Total Assets sebesar 0,596, Market Value of 

Equity to Book Value of Total Debt sebesar 0,013, dan Sales to Total Assets 

sebesar 0,265. Tingkat signifikansi dari masing-masing variabel tersebut 

berada diatas 5% atau 0,05 yang berarti hanya ada dua variabel bebas yang 

signifikan dalam mendiskriminasi, yaitu WCTA (Sig = 0,003) dan 

MVEBVTD (Sig = 0,003) sedangkan ketiga variabel lainnya tidak dapat 

mendiskriminasi. 

4.2. Pembahasan  

4.2.1 Working Capital to Total Asset  dalam Menentukan  Keberlanjutan Usaha 

pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal 

     Rasio Working Capital to Total Asset  digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas koperasi dibandingkan keseluruhan aktivanya. Besarnya 

rasio ini mengindikasikan kondisi likuiditas koperasi yang semakin baik. 

Kondisi tersebut disebabkan karena besarnya kecukupan kas, 
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menggambarkan rendahnya hutang lancar serta adanya penurunan 

penyisihan kerugian piutang. Sedangkan kecilnya rasio ini menunjukan 

adanya kondisi likuiditas koperasi yang kecil. Kondisi tersebut 

menggambarkan tingginya hutang lancar, aktiva tetap yang membengkak, 

menurunya dana kas dan meningkatnya penyisihan kerugian piutang.  

Koperasi-koperasi yang memiliki Working Capital to Total Assets 

di bawah rata-rata dapat diindikasikan sebagai koperasi yang tidak sehat. 

Koperasi-koperasi tersebut pada umumnya memiliki tingkat likuiditas 

yang rendah, dengan indikasi koperasi lebih banyak mengalokasikan dana 

yang dimilikinya dalam aktiva tetap dibandingkan dalam aktiva lancar, 

tingkat kewajiban jangka pendek perusahaan yang tinggi, rendahnya dana 

kas dan tingginya penyisihan kerugian piutang. Hal tersebut menyebabkan 

koperasi akan mengalami kesulitan keuangan apabila koperasi mengalami 

kerugian usaha ataupun ada kewajiban perusahaan yang harus segera 

dibayar.  Koperasi-koperasi yang memiliki rasio Working Capital to Total 

Assets di atas rata-rata dapat diindikasikan koperasi yang masih sehat. 

Pada umumnya koperasi-koperasi tersebut memiliki tingkat likuiditas yang 

tinggi, hal tersebut dapat diketahui dengan lebih banyaknya koperasi 

dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya dalam aktiva lancar, tingkat 

hutang lancar koperasi yang rendah, tingginya dana kas yang dimiliki 

koperasi, tingkat perputaran piutang yang tinggi, dan tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi. 
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Berdasarkan hasil penelitian pula, menunjukan bahwa Working 

Capital to Total Asset dapat menentukan keberlanjutan usaha Koperasi 

Unit Desa di Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis 

regresi sederhana yang menunjukan koefisien Working Capital to Total 

Asset sebesar 0,003. Koefisien X1 fungsi diskriminan yang baku (standar) 

bertanda positif, ini artinya setiap variabel WCTA mengalami kenaikan 

maka akan menaikkan discriminating power 

 Hasil penelitian ini mendukung teori kebangkrutan model Altman 

Z-Score yang menyatakan bahwa Working Capital to Total Assets dapat 

digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha pada perusahaan 

manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Antara KUD yang 

berlanjut usaha dengan KUD yang tidak berlanjut usaha di Kabupaten 

Kendal atau terima Hο hasil penelitian ini, mendukung pendapat Harnanto 

(1991: 497) yang menyatakan bahwa tahap kebangkrutan suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh tingkat likuiditas yang rendah atau perusahaan dalam 

kesulitan likuiditas yang ditandai oleh perusahaan mengalami kekurangan 

kas dan alat-alat likuid lainnya. 

4.2.2 Retairned Earning to Total Assets dalam Menentukan  Keberlanjutan 

Usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal 

Rasio Retairned Earning to Total Assets diperoleh dengan 

membandingkan laba ditahan dengan total aktiva. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur jumlah akumulasi laba ditahan selama perusahaan 

beroperasi. Dalam koperasi laba ditahan sering disebut sebagai cadangan 
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koperasi. Koperasi-koperasi yang memiliki Retairned Earning to Total 

Assets di bawah rata-rata dapat diindikasikan sebagai koperasi yang tidak 

sehat dan rawan mengalami ketidakberlanjutan usaha. Hal ini 

mengindikasikan banyaknya aktiva tetap yang kurang produktif, sisa hasil 

usaha yang rendah atau pernah mengalami kerugian, dan tingginya beban 

bunga utang yang ditanggung koperasi. Rendahnya tingkat laba ditahan 

akan memperkecil kemampuan koperasi untuk melakukan pengembangan 

usaha koperasi. 

Koperasi-koperasi yang memiliki rasio Retairned Earning to Total 

Assets di atas rata-rata dapat diindikasikan koperasi yang masih sehat. 

Pada umumnya koperasi-koperasi tersebut memperlihatkan tingkat laba 

ditahan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan banyaknya aktiva tetap yang 

produktif dan hasil usaha yang tinggi. Tingginya tingkat laba yang ditahan 

akan memperbesar kemampuan koperasi untuk melakukan pengembangan 

usaha koperasi. Oleh karena itu, dengan cukup tersedianya dana dari  laba 

ditahan tersebut. Maka pengembangan usaha koperasi dapat diarahkan 

pada pencarian hasil yang lebih tinggi dan hal ini akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja koperasi. 

Berdasarkan hasil penelitian pula, menunjukan bahwa Retairned 

Earning to Total Assets tidak dapat menentukan keberlanjutan usaha 

Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

analisis regresi sederhana yang menunjukan koefisien Retairned Earning 

to Total Assets sebesar 0,250. Koefisien X2 fungsi diskriminan yang baku 
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(standar) bertanda positif, ini artinya setiap variabel WCTA mengalami 

kenaikan maka akan menaikkan discriminating power. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Retairned Earning to Total Assets sebesar -0,505 lebih 

kecil dari kofesien Retairned Earning to Total Assets sebesar 0,847 dalam 

teori Altman. Secara teoritik, hasil tersebut menunjukan seharusnya  

koperasi-koperasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini mengalami 

ketidakberlanjutan usaha. Namun kenyataannya, hanya enam koperasi 

yang mengalami ketidakberlanjutan usaha. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori kebangkrutan model 

Altman Z-Score yang menyatakan bahwa Retairned Earning to Total 

Assets dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha pada 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Hasil 

penelitian ini dapat mendukung pendapat Harnanto (1991: 497) yang 

menyatakan bahwa tahap awal kebangkrutan suatu perusahaan kadang 

ditandai oleh sesuatu hal berakibat rentabilitas perusahaan jauh lebih 

rendah dari rata-rata perusahaan dalam industri dimana perusahaan berada. 

4.2.3 Earning Before Interest and Tax to Total Assets dalam Menentukan  

Keberlanjutan Usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal 

Rasio Earning Before Interest and Tax to Total Assets diperoleh 

dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan total 

aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi untuk 

menghasilkan laba usaha dari aktiva yang digunakan. Semakin besarnya 
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rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja operasional suatu koperasi 

menggunakan aktiva. Hal tersebut ditunjukan dengan besarnya laba 

sebelum bunga dan pajak, dan rendahnya beban operasional. Sedangkan 

semakin kecilnya rasio ini, maka menunjukan kinerja operasional yang 

semakin buruk. Hal tersebut ditunjukan dengan tingginya biaya 

operasional koperasi.  

Koperasi-koperasi yang memiliki Earning Before Interest and Tax 

to Total Assets dibawah rata-rata dapat diindikasikan sebagai koperasi 

yang tidak sehat dan rawan mengalami ketidakberlanjutan usaha. Pada 

umumnya, koperasi-koperasi tersebut memiliki rasio EBIT/total aktiva 

yang rendah. Indikasi tingkat rasio yang rendah ini disebabkan adanya 

piutang dagang yang meningkat, rugi terus-menerus dalam beberapa 

bulan, meningkatnya biaya-biaya atas penggunaan aktiva, menurunya 

jumlah pendapatan atas kenaikan aktiva lancar, tingkat penjualan yang 

rendah,tingginya biaya operasional, tingkat perputaran piutang persediaan 

rendah, dan banyaknya piutang dagang yang tidak tertagih. 

Koperasi-koperasi yang memiliki rasio Earning Before Interest 

and Tax to Total Assets di atas rata-rata dapat diindikasikan koperasi yang 

masih sehat. Pada umumnya, koperasi-koperasi tersebut memiliki rasio 

EBIT/total aktiva yang tinggi. Indikasi tingkat rasio yang tinggi ini 

disebabkan tingkat penjualan yang tinggi, rendahnya biaya operasional, 

periode perputaran piutang yang cepat, perputaran persediaan yang cepat, 

dan sedikitnya piutang dagang yang tidak tertagih. 
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Berdasarkan hasil penelitian pula, menunjukan bahwa Earning 

Before Interest and Tax to Total Assets  tidak dapat menentukan 

keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil analisis regresi sederhana yang menunjukan 

koefisien Earning Before Interest and Tax to Total Assets  sebesar 0,596. 

Koefisien X3 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, ini 

artinya setiap variabel EBITTA  mengalami kenaikan maka akan 

menaikkan discriminating power. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Earning Before Interest and Tax to Total Assets sebesar 

0,077 lebih kecil dari koefisien Earning Before Interest and Tax to Total 

Assets sebesar 3,107 dalam teori Altman. Secara teoritik, hasil tersebut 

menunjukan seharusnya koperasi-koperasi yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini mengalami ketidakberlanjutan usaha. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori kebangkrutan model 

Altman yang menyatakan Earning Before Interest and Tax to Total Assets 

dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha pada perusahaan 

manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Hasil penelitian ini, 

dapat mendukung pendapat Harnanto (1991: 497) yang menyatakan bahwa 

tahap awal kebangkrutan suatu perusahaan kadang ditandai oleh sesuatu 

hal yang berakibat rentabilitas perusahaan jauh lebih rendah dari rata-rata 

perusahaan dalam industri dimana perusahaan berada. 
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4.2.4 Market Value of Equity to Book Value of Total Debt dalam Menentukan  

Keberlanjutan Usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal 

Rasio Market Value of Equity to Book Value of Total Debt 

diperoleh dengan membandingkan harga pasar modal sendiri dengan total 

hutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam 

memberikan jaminan pada setiap utangnya melalui modal sendiri. 

Besarnya rasio ini mengindikasikan semakin sedikitnya total hutang serta 

semakin terjaminnya keamanan dana para kreditur. Sedangkan semakin 

kecil rasio ini mengindikasikan makin banyaknya jumlah kewajiban atau 

hutang perusahaan dan semakin tidak terjaminnya keamanan dana para 

kreditur.  

Koperasi-koperasi yang memiliki Market Value of Equity to Book 

Value of Total Debt dibawah rata-rata dapat diindikasikan sebagai koperasi 

yang tidak sehat dan rawan mengalami ketidakberlanjutan usaha. Pada 

umumnya, koperasi-koperasi tersebut memiliki rasio harga pasar modal 

sendiri/nilai buku total hutang yang rendah. Indikasi tingkat rasio yang 

rendah ini disebabkan jumlah modal sendiri lebih sedikit dari jumlah 

keseluruhan hutang, beban bunga hutang yang tinggi, dan akumulasi laba 

ditahan perusahaan yang kecil. 

Koperasi-koperasi yang memiliki rasio Market Value of Equity to 

Book Value of Total Debt di atas rata-rata dapat diindikasikan koperasi 

yang masih sehat. Pada umumnya, koperasi-koperasi tersebut memiliki 

rasio harga pasar modal sendiri/nilai buku total hutang yang tinggi. 
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Indikasi tingkat rasio yang tinggi ini disebabkan jumlah modal jumlah 

modal sendiri lebih banyak dari jumlah keseluruhan hutang sehingga 

menyebabkan beban bunga hutang yang semakin rendah, dan tingginya 

akumulasi laba ditahan tersebut menambah modal sendiri perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian pula, menunjukan bahwa Market 

Value of Equity to Book Value of Total Debt dapat menentukan 

keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal. Hal ini 

dapat dilihat pada hasil analisis regresi sederhana yang menunjukan 

koefisien Market Value of Equity to Book Value of Total Debt  sebesar 

0,013. Koefisien X4 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda 

positif, ini artinya setiap variabel MVEBVTD  mengalami kenaikan maka 

akan menaikkan discriminating power. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk Market Value of Equity to Book Value of Total Debt 0,179 

lebih kecil dari koefisien Market Value of Equity to Book Value of Total 

Debt sebesar 0,420 dalam teori Altman. Secara teoritik, hasil tersebut 

menunjukan seharusnya koperasi-koperasi yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini mengalami ketidakberlanjutan usaha. Namun kenyataannya, 

hanya enam koperasi yang mengalami ketidakberlanjutan usaha. 

Hasil penelitian ini mendukung teori kebangkrutan model Altman 

yang menyatakan bahwa Market Value of Equity to Book Value of Total 

Debt dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha pada 

perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Hasil 
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penelitian ini dapat mendukung pendapat Hernanto (1991: 498) yang 

menyatakan bahwa tahap kebangkrutan perusahaan ditandai dengan 

perusahaan tidak solvable yaitu perusahaan tidak dapat memperoleh dana 

dari sumber-sumber regular untuk membayar hutang-hutangnya. 

4.2.5  Sales to Total Assets  dalam Menentukan  Keberlanjutan Usaha pada 

Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal 

  Rasio Sales to Total Assets diperoleh dengan membandingkan 

penjualan dengan total aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aktivanya untuk 

menghasilkan pendapatan. Semakin besar rasio ini, maka semakin efektif 

penggunaan aktiva untuk memperoleh pendapatan yang ditunjukan dengan 

adanya kenaikan penjualan, kenaikan laba, kecilnya penyisihan kerugian 

piutang dan rendahnya aktiva yang tidak produktif. Sedangkan semakin 

kecil rasio ini menunjukan kinerja manajemen yang tidak efektif dan 

efisien dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Hal 

tersebut ditunjukan dengan penurunan penjualan, penurunan laba, 

besarnya penyisihan kerugian piutang serta tingginya aktiva yang tidak 

produktif. 

Koperasi-koperasi yang memiliki Sales to Total Asset di bawah 

rata-rata diindikasikan sebagai kkoperasi yang rawan mengalami 

kebangkrutan. Penjualan/total aktiva pada koperasi yang diindikasikan 

mengalami rawan kebangkrutan memiliki tingkat rasio yang rendah. 

Indikasi tingkat rasio yang rendah ini antara lain: tingkat perputaran 



78 
 

 
 

piutang yang rendah, besarnya penyisihan kerugian piutang, banyaknya 

aktiva yang tidak digunakan secara efektif, dan banyaknya persediaan 

barang jadi di gudang yang tidak terjual. 

Koperasi-koperasi yang memiliki rasio Sales to Total Asset di atas 

rata-rata diindikasikan sebagai perusahaan yang sehat. Rasio 

penjualan/total aktiva pada koperasi yang sehat atau berlanjut memiliki 

tingkat rasio yang tinggi, dengan indikasi tingkat perputaran piutang yang 

tinggi, aktiva tetap digunakan secara efektif, pemasaran produk yang luas, 

dan rendahnya jumlah persediaan barang jadi yang ada digudang.  

Berdasarkan hasil penelitian pula, menunjukan bahwa Sales to 

Total Asset tidak dapat menentukan keberlanjutan usaha Koperasi Unit 

Desa di Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis regresi 

sederhana yang menunjukan koefisien Sales to Total Asset  sebesar 0,109. 

Koefisien X5 fungsi diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, ini 

artinya setiap variabel SATA  mengalami kenaikan maka akan menaikkan 

discriminating power. 

Hasil analisis diskriminan menggunakan SPSS menunjukan bahwa 

koefisien untuk sales to total assets 0,169 lebih kecil dari koefisien Sales 

to Total Asset sebesar 0,998 dalam teori Altman. Koefisien X5 fungsi 

diskriminan yang baku (standar) bertanda positif, ini artinya setiap 

variabel STA mengalami kenaikan maka akan menaikkan discriminating 

power. Secara teoritik, hasil tersebut menunjukan seharusnya koperasi-

koperasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini mengalami 
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ketidakberlanjutan usaha, namun kenyataannya, hanya enam koperasi yang 

mengalami ketidakberlanjutan usaha. 

Hasil penelitian ini tidak dapat mendukung teori kebangkrutan 

model Altman yang menyatakan bahwa Sales to Total Asset dapat 

digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha pada perusahaan 

manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Hasil penelitian ini, 

mendukung pendapat Hanafi (2003: 81) yang menyatakan bahwa 

hubungan antara penjualan dengan kinerja suatu perusahaan sangat erat 

dimana penigkatan penjualan sejalan dengan kenaikan laba, yang 

berdampak positif pada kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profit, 

maka semakin efisien kinerja suatu perusahaan dan memperkecil resiko 

kebangkrutan. 

4.2.6 Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning 

Before Interest & Tax to Total Assets, Market Value of Equity to Book 

Value of Total Debt, dan Sales to total assets secara simultan dalam 

Menentukan Tingkat Keberlanjutan Usaha Koperasi Unit Desa di 

Kabupaten Kendal 

Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, 

Earning Before Interest & Tax to Total Assets, Market Value of Equity to 

Book Value of Total Debt, Sales to Total Assets secara simultan tidak 

dapat menentukan keberlanjutan usaha pada Koperasi Unit Desa. Hal 

tersebut dilihat dari uji hipotesis secara simultan  (uji F), Uji wilks’dapat 

diaproksimasi dengan chi square (χ . nilai wilks’λ = 0,680 dan signifikan 
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α = 0,352 dengan uji χ  = 1.225 yang berarti tidak ada perbedaan secara 

signifikan Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total 

Assets, Earning Before Interest & Tax to Total Assets, Market Value of 

Equity to Book Value of Total Debt, Sales to Total Assets  antara KUD 

yang berlanjut usaha dengan KUD yang tidak berlajut usaha di Kabupaten 

Kendal atau terima H0.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teori kebangkrutan model 

Altman Z-Score tidak dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan 

usaha koperasi unit desa di Kabupaten Kendal. Hal ini menunjukan adanya 

ketidakrelevanan atau ketidakkonsistenan teori Altman jika diterapkan 

dalam memprediksi tingkat keberlanjutan usaha koperasi unit desa di 

Kabupaten Kendal dikarenakan adanya perbedaan subjek, waktu, dan 

pemilihan perusahaan yang diteliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

1. Berdasar hasil penelitian, rasio Working Capital to Total Assets dalam 

model Altman Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan 

usaha koperasi unit desa di Kabupaten Kendal maka konsekuensi besar 

kecilnya rasio Working Capital to Total Assets akan menentukan tingkat 

keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal.  

2. Berdasar hasil penelitian, Retained Earning to Total Asset dalam model 

Altman Z-Score tidak dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan 

usaha koperasi unit desa di Kabupaten Kendal maka konsekuensi besar 

kecilnya rasio Retained Earning to Total Asset tidak akan menentukan 

tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di kabupaten Kendal.  

3. Berdasar hasil penelitian, Earning Before Interest and tax to Total Asset 

dalam model Altman Z-Score tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

keberlanjutan usaha koperasi unit desa di Kabupaten Kendal maka 

konsekuensi besar kecilnya rasio Earning Before Interest and tax to Total 

Asset tidak akan menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit 

Desa di Kabupaten Kendal. 

4. Berdasar hasil penelitian, Market Value of Equity to Book Value Total 

Debt dalam model Altman Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi 

keberlanjutan usaha koperasi unit desa di Kabupaten Kendal maka 

konsekuensi besar kecilnya rasio Market Value of Equity to Book Value 
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Total Debt akan menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit 

Desa di Kabupaten Kendal. 

5. Berdasar hasil penelitian, Sales to Total Asset dalam model Altman Z-

Score tidak dapat digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha 

koperasi unit desa di Kabupaten Kendal maka konsekuensi besar kecilnya 

rasio Sales to Total Asset tidak dapat menentukan tingkat keberlanjutan 

usaha Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal. 

6. Berdasarkan hasil penelitian, analisis diskriminan model Altman Z-Score 

tidak bisa digunakan untuk memprediksi keberlanjutan usaha koperasi unit 

desa di Kabupaten Kendal maka konsekuensi besar kecilnya rasio tidak 

tidak menentukan tingkat keberlanjutan usaha Koperasi Unit Desa di 

Kabupaten Kendal. 

5.2   Saran  

1. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal, dapat menggunakan rasio 

Working Capital to Total Asset model Altman Z-Score karena dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha. 

2. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal, tidak perlu menggunakan rasio 

Retained Earning to Total Asset model Altman Z-Score karena tidak dapat 

menentukan tingkat keberlanjutan usaha dan sebaiknya menggunakan 

model lain. 

3. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal, tidak perlu menggunakan rasio 

Earning Before Interest and Tax to Total Assets model Altman Z Score 
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karena tidak dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha dan sebaiknya 

menggunakan model lain. 

4. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal, dapat menggunakan rasio 

Market Value of Equity to Book Value Total Debt model Altman Z Score 

karena dapat menentukan tingkat keberlanjutan usaha dan sebaiknya 

menggunakan model lain. 

5. Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kendal, tidak perlu menggunakan rasio 

Sales to Total Asset model Altman Z Score karena tidak dapat menentukan 

tingkat keberlanjutan usaha pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten 

Kendal. 

6. Bagi peneliti yang akan datang, jika hendak menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat keberlanjutan usaha pada koperasi maka dapat 

menggunakan model kebangkrutan yang lain atau dapat menemukan 

model baru yang lebih tepat dan dapat ditetapkan untuk memprediksi 

kebangkrutan baik untuk koperasi, perbankan, perusahaan manufaktur, 

perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. 
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PERHITUNGAN MENGGUNAKAN SPSS 16.0 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .566a .320 .059 .4632974 1.631 

a. Predictors: (Constant), SATA, MVTD, RETA, WCTA, EBITTA  

b. Dependent Variable: KEBERLANJUTAN USAHA  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
KEBERLANJUTA

N USAHA WCTA RETA EBITTA MVTD SATA 

N 19 21 21 21 21 21

Normal 

Parameter

sa 

Mean .315789 4.408271E1 2.961654E1 .675414 9.930827E1 .372406

Std. Deviation 
.4775669

9.4665847E

1

6.3620118E

1

1.5338027E

0 

2.2577540E

2
.8083863

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolute .430 .370 .371 .321 .402 .388

Positive .430 .370 .371 .321 .402 .388

Negative -.254 -.336 -.332 -.232 -.338 -.336

Kolmogorov-Smirnov Z 1.874 1.696 1.700 1.471 1.841 1.780

Asymp. Sig. (2-tailed) .385 .006 .006 .026 .002 .004

a. Test distribution is Normal.       
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Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o 

 
WCTA,RETA,EBIT

TA,MVTD,SATA 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KEBERLANJUTAN USAHA 13 .385 3 . .750 3 .423

17 .260 2 .    

a. Lilliefors Significance 

Correction 

       

o 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index

Variance Proportions 

(Constant) 

KEBERLANJUT

AN USAHA 

1 1 1.562 1.000 .22 .22

2 .438 1.888 .78 .78

a. Dependent Variable: WCTA   

 
 

 
 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

WCTA .713 11.693 1 17 .003 

RETA .973 1.417 1 17 .250 

EBITTA .989 .292 1 17 .596 

MVTD .880 7.771 1 17 .013 

SATA .992 2.853 1 17 .109 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) .230 .233  .987 .342      

WCTA .011 .009 .388 1.144 .273 .401 .303 .262 .455 2.199

RETA -.021 .013 -.505 -1.628 .128 -.225 -.411 -.372 .542 1.844

EBITTA .062 .276 .077 .226 .825 -.093 .063 .052 .452 2.214

MVTD .001 .002 .179 .459 .654 .277 .126 .105 .343 2.912

SATA .420 .701 .169 .599 .559 .050 .164 .137 .660 1.516

a. Dependent Variable: KEBERLANJUTAN USAHA        

Wilks' Lambda 

Test of 

Functio

n(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 .680 1.225 5 .352
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Standardized Canonical 

Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

 1 

WCTA .388 

RETA -.505 

EBITTA .077 

MVTD .179 

SATA .169 

 

 

 

 
 

Canonical Discriminant 
Function Coefficients 

 Function 

  1 

WCTA .011 

RETA -.021 

EBITTA .062 

MVTD .001 

SATA .420 

(Constant) .230 

Unstandardized coefficients 
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Structure Matrix 

 Function 

 1 

WCTA .638 

MVTD .421 

RETA -.336 

EBITTA -.137 

SATA .072 

 

Pooled within-groups 

correlations between 

discriminating variables 

and standardized 

canonical discriminant 

functions  

 Variables ordered by 

absolute size of 

correlation within function. 


