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FINANCIAL ANALYSIS OF DAIRY FARMING AT  
“SINAU ANDANDANI EKONOMI” COOPERATION 

(“SAE” COOPERATION) 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This research is conducted in dairy farming of “SAE” Cooperation at 
Pujon, Malang, from May to Juny 2007.  

 
The purpose of this research is to examine the feasibility study of the dairy 

farming at “SAE” Cooperation, especially on Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP) and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio).  
 

The research is done by using the case study. Purposive sampling methods 
is used to select the location. Data is analysed by descriptive analysis. The 
research results show that the Net Present Value (NPV) is Rp. 2,094,227,393, 
lnternal Rate of Return (IRR) is 22.014%, Pay Back Period ( PBP ) is 2 year and 
5 months and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) is 1.431. It is concluded that dairy 
farming at “SAE” Cooperation can be continued.  

 
Keywords:  Net Present Value  

Internal Rate of Return  
Pay Back Period  
Benefit cost Ratio  
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ANALISIS FINANSIAL UNIT USAHA SAPI PERAH   
KOPERASI “SINAU ANDANDANI EKONOMI” 

(KOP “SAE”) 
 
 

RINGKASAN 
 

 
Pembangunan bidang ekonomi secara tegas menginginkan terwujudnya 

demokrasi ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan sub sektor 
peternakan merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang bertujuan 
untuk meningkatkan hasil produksi peternakan guna memenuhi kebutuhan pangan 
dan gizi masyarakat Indonesia. Koperasi “SAE” merupakan suatu usaha 
penampungan susu sapi perah yang telah menjalankan usahanya selama empat 
tahun terakhir secara terus menerus dan mempunyai catatan atau recording yang 
cukup lengkap mengenai usaha penampungan susu sapi perah. Penelitian 
dilakukan terhadap Koperasi “SAE” di daerah Pujon, Malang, pada bulan Mei 
sampai Juni 2007.  

 
Tujuan penelitian adalah mengetahui keuntungan dan kelayakan unit usaha 

sapi perah di Koperasi “SAE” dengan menggunakan analisis finansial yang 
ditinjau dari Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back 
Period (PBP), dan Gross Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio). Manfaat penelitian 
adalah sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan unit usaha sapi perah 
KOP “SAE” dan sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.  

 
Obyek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Metode yang 

digunakan adalah studi kasus. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE”. Pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan KOP “SAE” pada tahun 

2003 sebesar Rp. 4.429.617.534, tahun 2004 sebesar Rp. 4.451.174.175, tahun 
2005 sebesar Rp. 4.237.750.952, tahun 2006 sebesar Rp. 4.385.029.826. Nilai 
NPV yang diperoleh sebesar Rp. 2.094.227.393, IRR sebesar 22,014%, PBP 
selama 2 tahun 5 bulan dan B/C Ratio sebesar 1,431. Kesimpulan yang diambil 
berdasarkan hasil penelitian adalah unit usaha sapi perah KOP “SAE” layak untuk 
terus dikembangkan karena diperoleh nilai NPV yang lebih dari 0 (positif). Nilai 
IRR yang lebih besar dari Sosial Discount Rate, dan nilai PBP yang lebih dari 1 
(positif). Saran yang diberikan adalah KOP “SAE” layak dikembangkan tetapi 
harus ada evaluasi secara intensif dan rutin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pembangunan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan 

terwujudnya demokrasi ekonomi untuk kemakmuran seluruh rakyat. Pertumbuhan 

ekonomi haruss mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menghindari 

ketimpangan, untuk itu diperlukan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan 

ekonomi rakyat, khususnya industri kecil (Usaha Rumah Tangga, kecil dan 

menengah serta koperasi atau kelompok beserta jaringan usahanya). Sektor ini 

memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama 

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) dan menyediakan barang maupun jasa. Unit-unit usaha koperasi diarahkan 

agar dapat berperan sebagai wadah ekonomi rakyat dan dapat berkembang sebagai 

badan usaha yang sehat sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat.  

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian integral dari 

pembangunan sektor pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada 

umumnya. Pembangunan sub sektor peternakan saat ini merupakan kelanjutan 

dari pembangunan sebelumnya dan merupakan bagian dati pembangunan jangka 

panjang yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi peternakan guna 

memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia.  

Peran usaha peternakan didalamnya termasuk usaha sapi perah, dirasakan 

semakin penting didalam pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan sub 

sektor peternakan terbukti tidak hanya sebagai penyedia protein hewani untuk 
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membangun bangsa yang sehat, cerdas, tangguh, tetapi juga mampu membangun 

ekonomi pedesaan. Menurut Atmadilaga (1982), menyatakan bahwa usaha 

peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam meningkatkan manfaat ternak 

melalui penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis menguntungkan atau 

sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan usaha.  

Menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi peternak sapi perah ini, 

maka peternak dituntut untuk melakukan perencanaan matang dengan didasarkan 

hasil evaluasi yang akurat terhadap aspek finansial dengan memperhitungkan nilai 

waktu dari uang, sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak untuk 

diteruskan atau sebaiknya dihentikan daripada memperbesar defisit. Evaluasi 

usaha yang dilakukan peternak pada umumnya kurang memperhitungkan metode 

evaluasi yang tepat sesuai dengan tingkat penerimaan yang sebenarnya. Metode 

evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi usaha antara lain dengan analisis 

finansial dan analisis investasi. Peternak selama ini hanya memperhitungkan 

keuntungan yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran 

usaha peternakan yang dijalankan tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga 

yang berlaku di lembaga finansial.  

Peneliti memilih lokasi di Koperasi “Sinau Andandani Ekonomi” (KOP 

“SAE”) sebagai obyek penelitian karena di lokasi tersebut belum dilakukan 

penelitian tentang kajian aspek finansial yang merupakan bagian penting untuk 

mengetahui kemungkinan pelaksanaan investasi secara rinci. Kajian aspek 

finansial juga merupakan rangkuman kajian dari aspek-aspek lain yang 

diakumulatifkan dalam bentuk uang, sehingga mempunyai kekuatan dominan 

dalam pengambilan keputusan.  
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Koperasi “Sinau Andandani Ekonomi” (KOP “SAE”) yang merupakan 

salah satu koperasi besar yang menghasilkan produksi susu lebih dari 20 ton per 

hari. Koperasi “SAE” terletak diwilayah Pujon Kabupaten Malang. Wilayah Pujon 

merupakan wilayah yang potensial bagi peternak sapi perah karena lingkungan 

yang mendukung untuk beternak sapi perah. KOP “SAE” mempunyai catatan atau 

recording yang relatif lengkap mengenai usaha penampungan air susu sapi perah. 

Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi usaha penampungan air susu yang 

dilakukan KOP “SAE” dengan menggunakan analisis finansial, sehingga penulis 

mengambil judul “Analisis Finansial Unit Usaha Sapi Perah Koperasi “Sinau 

Andandani Ekonomi” (KOP “SAE”)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Guna mencari suatu ukuran tentang layak tidaknya suatu usaha yang telah 

dikembangkan, maka analisis fiansial perlu dilakukan terhadap kondisi keuangan 

koperasi sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak untuk diteruskan 

atau sebaliknya dihentikan daripada memperbesar defisit. Uraian diatas dapat 

diambil rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana perkembangan 

unit usaha sapi perah di KOP “SAE” dengan melakukan pelaksanaan evaluasi 

terhadap kegiatan tersebut yang menggunakan metode analisis finansial yang 

ditinjau dari Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back 

Period (PBP) dan Gross Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio) sehingga dapat diketahui 

apakah unit usaha sapi perah di KOP “SAE” layak atau tidak untuk 

dikembangkan.  
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1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha unit sapi perah 

di KOP “SAE” dengan menggunakan analisis finansial yang ditinjau dari :  

1. Net Present Value (NPV)  

2. Internal Rate of Return (IRR)  

3. Pay Back Period (PBP)  

4. Gross Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio).  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan berharap akan dapat memiliki manfaat, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Sebagai salah satu bahan evaluasi unit usaha sapi perah di KOP “SAE” 

dengan menggunakan metode analisis finansial.  

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang diambil 

guna pengembangan unit usaha sapi perah di “KOP SAE” selanjutnya.  

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih 

lanjut.  

 

1.5. Kerangka Pikir  

Koperasi harus berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha lainnya. 

Koperasi sebagai perusahaan dianggap suatu lembaga yang diorganisir dan 

dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dengan motif 

keuntungan (Wasis, 1997). Koperasi juga mempunyai unsur-unsur pokok seperti 

sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dan tersedia berupa alam, manusia, modal, 
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ilmu pengetahuan dan sosial budaya, penggunaan sumber-sumber ekonomi ini 

ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa, mendistribusikan hasil produksi, 

pembiayaan koperasi, kemajuan unit usaha dan memperoleh keuntungan. Unit 

usaha yang dimiliki KOP “SAE” salah satunya adalah unit usaha sapi perah. 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas 

suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini memiliki sifat dan 

keterbatasan, sehingga untuk menginterpretasikan lebih lanjut memerlukan 

analisis yang mendukung. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis 

finansial. Tujuan yang paling penting dari analisis finansial adalah menilai 

pengaruh-pengaruh suatu usaha terhadap para petani ternak, perusahaan swasta 

dan umum, badan-badan pelaksana pemerintah dan pihak lain yang turut serta 

dalam usaha tersebut. Penilaian ini didasarkan atas analisa keadaan finansial pada 

saat tersebut dan suatu proyeksi keadaan finansial pada masa yang akan datang 

sejalan dengan pelaksanaan usaha.  

Penilaian finansial ini ditinjau dari analisis Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP), dan Gross Benefit - Cost 

Ratio (B/C Ratio). Analisis finansial yang terdiri dari NPV, IRR, PBP, B/C Ratio 

digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu usaha dengan kriteria usaha tersebut 

layak dikembangkan jika nilai NPV > 0, IRR > Sosial Discount Rate, B/C Ratio > 

1 dan PBP yang semakin cepat. Usaha tidak layak untuk dikembangkan jika tidak 

memenuhi kriteria tersebut.   
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Secara ringkas alur kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan seperti pada gambar 1.  

 

 

 

Laporan Keuangan  

Unit Usaha 
Sapi Perah 

KOP “SAE”

 

 

 

 
Analisis Finansial : 
1. NPV 
2. IRR 
3. PBP 
4. B/C Ratio 

 

 

 

 

Layak Dikembangkan Jika: 
• NPV > 0 (positif) 

Kelayakan Usaha 

Tidak Layak Dikembangkan 

• IRR > Sosial Discount Rate 
• B/C Ratio > 1 
• PBP lebih pendek lebih baik 

  

 

 

 

 

 

 

 
Pengembangan Usaha / 

Dilanjutkan  

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian. 
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Kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa KOP “SAE” memiliki unit 

usaha, salah satunya adalah unit usaha sapi perah. Laporan keuangan dari unit 

usaha sapi perah di analisis dengan menggunakan analisis finansial dengan 

menghitung NPV (Net Present Value), IRR (Internal Rate of Return), PBP (Pay 

Back Period), B/C Ratio sehingga dapat diketahui kelayakan usahanya. Usaha 

layak dikembangkan jika nilai NPV > 0 (posotif), IRR > Sosial Discount Rate, 

B/C Ratio > 1 dan PBP yang semakin pendek semakin baik. Usaha dapat terus 

dikembangkan atau dilanjutkan jika memenuhi persyaratan tersebut dan tidak 

layak dikembangkan jika tidak memenui syarat tersebut.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah Di Indonesia  

Petani dalam arti ekonomi adalah manajer sumberdaya yang memanipulasi 

faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, lahan, modal dan manager untuk tujuan 

tertentu (Makeham dan Malcolm, 1991) sehingga keberhasilan usaha tergantung 

pada kemampuan petani dalam mengelola usahanya. Soekartawi (1993), 

menyatakan bahwa dalam melakukan usaha peternakan seorang petani selalu 

berfikir untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan menekan biaya 

produksi.  

Usaha ternak yang berlangsung di Indonesia terdapat kecenderungan 

berorientasi terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga pengelompokan 

bersifat " Subsisten Farming" yaitu usaha ternak yang diusahakan berdampingan 

dengan usaha tani serta usaha lainnya yang sekedar memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya. Petani jarang mendapatkan nilai tambah yang nyata, selain itu nilai 

tambah yang bersifat status sosial rupanya sudah beralih kepada budaya yang 

bersifat material (Widodo, Fanani, dan Noegroho, 1993).  

Usaha peternakan adalah suatu organisasi produksi dimana peternak 

sebagai usahawan yang mengorganisir alam (ternak), tenaga kerja dan modal 

dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besamya (Soehardjo dan Dahlan, 

1973). Usaha peternakan merupakan suatu kegiatan usaha di dalam meningkatkan 

manfaat ternak melalui penerapan teknik tertentu yang secara ekonomi 

menguntungkan atau sekurang-kurangnya menjamin kelangsungan usaha. 
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Usaha peternakan dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat 

dan jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan 

menghasilkan daging, telur, dan susu serta usaha penggemukan ternak termasuk 

mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan tiap jenis ternak (Anonymous, 

1992).  

Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam dua bentuk yaitu 

peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Mubyarto (1990), menyatakan 

bahwa usaha peternakan ditinjau dari bentuk usahanya dibedakan menjadi dua 

macam yaitu peternakan rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan rakyat 

adalah peternakan yang diusahakan oleh rakyat, antara lain petani disamping 

usaha pertaniannya. Beberapa ciri-ciri umum dari peternakan rakyat yaitu tingkat 

ketrampilan petani peternak masih relatif rendah, kecilnya modal usaha, 

sedikitnya jumlah ternak produktif dan belum sempurnanya cara penggunaan 

pakan sehingga hal ini dapat mengakibatkan rendahnya produksi yang kemudian 

akan berakibat pula rendahnya tingkat penghasilan ternak (Lumintang, 1978). 

Pulungan, Pambudi dan Wardhani (1989), menyatakan bahwa perusahaan 

peternakan adalah peternakan yang diselenggarakan dalam bentuk perusahaan 

secara komersiil. Mubyarto (1990), menyatakan bahwa usaha ternak dalam bentuk 

pemeliharaan yang diselenggarakan secara komersial dimana semua korbanan 

yang berasal dari keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi.  

Berdasarkan aspek pemerintahan, usaha peternakan dibedakan menjadi 

dua bentuk, yaitu peternakan tradisional dan peternakan modern. Peternakan 

tradisional mempunyai ciri-ciri: berukuran kecil, tujuan beternak tidak untuk 

mencari keuntungan atau komersil, hasil peternakan terutama untuk keperluan 
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keluarga sendiri, dan teknologi tidak berkembang bahkan bersifat statis. Ciri-ciri 

usaha peternakan modern yaitu bertujuan untuk keperluan komersil, menggunakan 

teknologi baru yang dilandasi penemuan-penemuan ilmiah, dan memanfaatkan 

prinsip manajemen perusahaan (Suryanto, 1995).  

Sapi perah yang umum terdapat di Indonesia adalah jenis Friesian 

Holstein (FH) dari Belanda. Sapi ini mempunyai ciri-ciri: belang (hitam putih). 

ekor berwama putih, mempunyai badan besar, memiliki ambing besar, kepala 

panjang, sempit dan lurus pada dahinya terdapat bulu putih yang berbentuk 

segitiga, tanduk kedepan, dan tanduk menyerupai baji. Sapi FH pertama kali 

dikawinkan pada umur 18 bulan. Berat badan sapi jantan 800 kg, sapi betina 650 

kg. Produksi susu dapat mencapai 5.982 liter per laktasi dengan kadar lemak 3,7 

%. Sapi yang berwama hitam dan putih sangat menonjol karena banyaknya 

jumlah produksi susu namun kadar lemaknya rendah. Sifat seperti ini nampaknya 

lebih cocok dengan kondisi pemasaran pada saat sekarang. Ukuran badan, 

kecepatan pertumbuhan serta karkasnya yang bagus menyebabkan sangat disukai 

pula untuk tujuan produksi daging serta pedet untuk dipotong (Blakely and Bade, 

1992). Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan persilangan antara FH 

dengan sapi lokal (Jawa dan Madura) yang mempunyai ciri-ciri hampir sama 

dengan sapi FH namun ukuran tubuh lebih kecil dari sapi FH dengan produksi 

susu lebih rendah dari FH.  

 

2.2. Koperasi  

Pengembangan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai 

alternatif kelembagaan, namun pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis 
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kerakyatan memerlukan pendekatan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat 

secara luas dalam proses pembangunan ekonomi tersebut serta untuk lebih 

menjamin terjadinya pemerataan. Ekonomi berazaskan atau berbaziskan 

kerakyatan atau demokrasi menempatkan kekuasaan pengaturan ekonomi pada 

rakyat melalui lembaga-lembaga ekonomi yang bercorak kekeluargaan. Bentuk-

bentuk usaha yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi dan unit-unit usaha 

keluarga yang besarnya diatur sesuai dengan lingkungan (Subyakto dan 

Cahyono,1993).  

Koperasi dilihat dari asal katanya yang berasal dari bahasa Inggris yaitu 

Cooperation yang berarti usaha bersama, namun yang dimaksud dengan koperasi 

dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerjasama seperti itu. 

Koperasi yang dimaksud disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan 

oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula (Baswir, 1997). Koperasi 

menurut undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 adalah suatu lembaga 

badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Anonymous, 1992). Menurut Iniernasional Labour 

Organization (ILO), koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang 

yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui 
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pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis dengan 

memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan turut serta 

menanggung resiko yang layak untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan 

usaha dimana para anggota berperan seeara aktif (Kusnadi, 1999).  

Tujuan koperasi berdasarkan UU No 25 tahun 1992, menyatakan bahwa 

tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal yaitu sebagai 

berikut :  

1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. 

2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 

3. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.  

Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja sebagai badan usaha 

dan memiliki ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha 

yang lain. Prinsip-prinsip koperasi adalah: 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, 

4. Adanya pembatasan bunga modal, berdasarkan atas keputusan rapat 

anggota, 

5. Kemandirian (Kholmi,1999). 

Sitio dan Tamba (2001), menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha 

(UU No. 25 tahun 1992), sebagai badan usaha koperasi tetap tunduk terhadap 

kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi sebagai 

badan usaha juga berarti kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan non fisik, 
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informasi dan teknologi, dengan demikian koperasi harus dapat menghasilkan 

keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.  

Ciri-ciri utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha non 

koperasi adalah posisi anggota. Anggota koperasi adalah pemilih dan sekaligus 

pengguna jasa koperasi. Bahasa koperasi atau teori pemasaran menyebutkan 

pengguna jasa sebagai pelanggan. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa 

koperasi sebagai organisasi kegiatan ekonomi berwajah ganda karena ada 

hubungan Member Patron yaitu anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna 

jasa koperasi, hal ini menyebabkan perkembangan koperasi lambat bila 

dibandingkan dengan usaha swasta lainnya. Koperasi yang sedang tumbuh lebih 

berkonsentrasi pada kepentingan anggota daripada sebagai badan usaha. 

Perbedaan koperasi dengan bentuk usaha lain dilihat dari tujuan pendiriannya, 

keanggotaan, permodalan, pemegang kekuasaan tertinggi, segi pembagian 

keuntungan, segi bunga atas modal, manajemen usahanya dan orientasi usahanya.  

Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat 

perkembangan atau pertumbuhan di Indonesia terdiri dari kelembagaan, 

keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset-aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belum dapat mencerminkan secara tepat 

untuk dipakai melihat peranan atau pangsa koperasi terhadap pembangunan 

ekonomi nasional, tetapi cenderung dijalankan sebagai salah satu alat untuk 

melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha (Sitio dan Tamba, 2001).  

 Baswir (1997) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam 

kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik 

yang tertentu pula. Koperasi menurut bidang usahanya dikelompokkan menjadi: 
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1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang 

penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. 

2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan 

pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. 

3. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang 

dihasilkan. 

4. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang 

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan para anggotanya untuk 

kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang 

memerlukan bantuan modal. 

Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan 

menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa 

atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam 

tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan, adalah koperasi yang melakukan 

usaha sehubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu. 

3. Koperasi Industri dan Kerajinan, adalah jenis koperasi yang melakukan 

usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. 

4. Koperasi Jasa. 

Bentuk koperasi yang populer di Indonesia sekarang adalah koperasi di 

bidang pertanian, peternakan dan lain-lain. Kegiatan koperasi pada dasarnya 
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adalah menyalurkan sarana produksi, membeli dan memasarkan hasil serta 

memadukan dengan penyuluhan dan perkreditan (Swastha dan Sukotjo, 1997).  

Koperasi susu termasuk jenis koperasi produksi dan koperasi kredit karena 

bertujuan menjual hasil produksi dari anggota koperasi yaitu peternak sapi perah, 

dan memberikan pelayanan berupa pinjaman baik berupa uang ataupun fasilitas 

lain. Hasil produksi susu sapi perah di Jawa Timur sebagian besar dipasarkan ke 

pabrik pengolahan susu melalui koperasi yang berperan sebagai penampung dan 

perantara hasil produksi susu, sehingga memberikan pelayanan pada peternak sapi 

perah melalui peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini pengurus koperasi 

dan peternak.  

 

2.3. Modal Koperasi  

Modal disebut juga sebagai biaya investasi adalah biaya yang diperlukan 

dalam pembangunan proyek, terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, 

peralatan, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan 

pembangunan proyek (Waluyo, 2001). Modal adalah barang atau uang yang 

bersama faktor-faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang-barang 

produksi pertanian (Hernanto, 1989). Tahir (1993), menyatakan bahwa modal 

dalam pengertian ekonomi merupakan barang atau uang yang bersama faktor 

produksi alam dari tenaga kerja untuk menghasilkan barang. Semua benda-benda 

produksi kecuali tanah merupakan modal usaha tani keluarga dan semua kekayaan 

atau harta milik seseorang atau benda dapat memberikan penghasilan atau 

pendapatan pada petani pemiliknya.  
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Modal dikatakan sebagai barang-barang yang bernilai ekonomi yang 

digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau meningkatkan produksi, 

dengan demikian barang-barang atau kekayaan yang digunakan untuk kepuasan 

saja tidak dapat dikatakan sebagai modal. Modal usaha tani terdiri atas dua 

macam, yaitu modal tetap dan tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak 

habis pakai dalam satu kali proses produksi, misalnya: tanah, gedung, kandang, 

sedangkan modal tidak tetap adalah: modal yang habis pakai dalam satu kali 

proses produksi, misalnya: pakan, bibit, dan vaksin. Prawirokusumo (1990), 

menyatakan bahwa modal atau disebut juga sebagai investasi dalam usaha 

peternakan merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha. Peternakan pada 

umumnya mempunyai tanah yang digunakan sebagai lahan usaha. Investasi yang 

dimiliki peternakan pada umumnya selain tanah juga dapat berupa kandang 

beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral dan 

desinfektan.  

Perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis 

(perekonomian), koperasi banyak memerlukan modal, namun demikian modal 

dalam koperasi merupakan hal yang vital tetapi modal tidak boleh lebih penting 

daripada anggota koperasi sebab koperasi merupakan kumpulan orang-orang 

bukan kumpulan modal (Kadarsan, 1995). Modal koperasi terdiri dari modal 

intern dan modal ekstern. Modal intern yaitu modal yang secara keseluruhan 

berasal dari anggota seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela 

dan penyisihan-penyisihan dari hasil usaha. Modal ekstern yaitu modal yang 

berasa1 dari luar seperti pinjaman bank dan bantuan atau pinjaman dari 

pemerintah (Kadarsan, 1995).  
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2.4. Analisa Finansial  

Analisis finansial adalah suatu metode untuk menganalisis suatu proyek 

dalam rangka pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu proyek, hal ini 

biasanya ditekankan pada dua macam analisis yaitu analisis finansial dan analisis 

ekonomi. Analisis tersebut bertujuan untuk menganalisis proyek pertanian dengan 

membandingkan biaya dan manfaatnya dan menentukan proyek yang mempunyai 

keuntungan layak (Gittinger, 1986). Proyek pertanian mempunyai tujuan 

maksimum yang ingin dicapai adalah tambahan manfaat netto, yaitu tambahan 

manfaat yang disebabkan adanya proyek. Tambahan manfaat tersebut dapat 

diketahui dari aspek kelayakan secara finansial proyek.  

Aspek finansial berhubungan dengan persoalan apakah proyek yang 

dilaksanakan akan sanggup menjamin dana yang dibutuhkan serta sanggup 

membayarnya kembali dan apakah proyek tersebut bisa menjamin kelangsungan 

hidupnya secara finansial. Dua pertimbangan dalam aspek finansial, yaitu:  

1. Harus dilihat pengaruh finansial terhadap usaha pertanian secara 

individu, yaitu Family Income yang cukup besar bagi petani dan 

perangsang yang cukup bagi petani yang ikut aktif serta berpartisipasi.  

2. Harus dihubungkan dengan hasil yang diperoleh untuk kepentingan 

umum atau pembangunan organisasi-organisasi komersial seperti 

koperasi, bank ataupun distributor swasta (Gittinger, 1986).  

Analisis finansial digunakan untuk melihat proyek dari sudut badan-badan 

atau organisasi-organisasi yang menanamkan modalnya dalam proyek, sehingga 

hasil yang diterima oleh petani, pengusaha (Bussinesman), perusahaan swasta atau 

pemerintah atau siapa saja yang berkepentingan dalam proyek, maka hasil 
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finansial ini disebut sebagai Private Return. Berdasarkan penegasan diatas, maka 

konsep analisis finansial dapat dikatakan penting artinya untuk memperhitungkan 

insentif bagi petani yang turut serta dalam pelaksanaan proyek. Proyek yang 

menguntungkan tidak ada gunanya dijalankan apabila dilihat dari sudut 

perekonomian secara keseluruhan jika para petani yang menjalankan aktivitas 

produksi tidak baik keadaan kesejahteraannya.  

Gittinger (1986), menyatakan bahwa analisis untuk proyek-proyek 

pertanian mempunyai enam tujuan, yaitu sebagai berikut :  

1. Penilaian Pengaruh Finansial  

Tujuan yang paling penting adalah menilai pengaruh proyek terhadap 

petani, perusahaan swasta, umum, dan badan-badan pelaksana 

pemerintah dan pihak lain yang ikut dalam proyek tersebut.  

2. Penilaian Penggunaan Sumber Daya Terbatas  

Penilaian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya yang 

ketersediaannya terbatas.  

3. Penilaian Penarik  

Penilaian terhadap pertambahan pendapatan yang diterima dari proyek 

sebagai rencana balas jasa.  

4. Ketepatan Suatu rencana Pembelanjaan  

Penilaian finansial dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

jumlah dan waktu pelaksanaan investasi oleh petani.  

5. Koordinasi Kontribusi finansial  

Menilai apakah kemampuan persediaan sumber-sumber dari harta 

kekayaan sebanding dengan kemampuan investasi para petani dan 
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persediaan dana untuk biaya operasi sesuai dengan waktu 

pembelanjaan untuk investasi proyek.  

6. Penilaian Kecakapan Mengelola Keuangan  

Atas dasar proyeksi rencana finansial, analisis dapat membuat 

penilaian-penilaian kemampuan pimpinan dalam mengelola proyek.  

 

2. 5. Investasi  

lnvestasi atau modal suatu usaha adalah semua kekayaan perusahaan yang 

dipakai didalam usaha. Waluyo (2001), menyatakan bahwa bila dilihat dari 

jenisnya, investasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi riil dan 

investasi finansial. Investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan 

lama (barang-barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi, 

sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga, 

misalnya: pembelian saham, obligasi, dan surat bukti lainnya.  

Hasil perhitungan kriteria investasi merupakan salah satu peralatan dalam 

mengambil keputusan, apakah gagasan usaha yang dinilai dapat diterima atau 

tidak. Diterima dalam pengertian studi kelayakan bisnis adalah feasible untuk 

dilaksanakan dan dikembangkan karena dapat menghasilkan benefit dilihat dari 

segi finansial benefit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam studi 

kelayakan. Ibrahim (1998), menyatakan bahwa feasible adalah memberikan 

indikasi bahwa usaha tersebut telah termasuk dalam urutan prioritas untuk 

dikerjakan karena usaha tersebut layak, sesuai dengan analisis proyek.  
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2.6. Penilaian Kriteria Investasi  

Cara mengetahui investasi ini diterima atau ditolak, perlu menggunakan 

suatu metode atau metode tertentu yaitu Analisis Kriteria lnvestasi (Riyanto, 

1993). Kriteria investasi merupakan metode evaluasi usaha yang dapat 

menentukan pemilihan usaha yang lebih baik (Prawirokusumo, 1990). Penentuan 

rangking investasi yaitu dengan menggunakan metode-metode:  

1. Net Present Value (NPV)  

Net Present Value ini merupakan selisih antara penerimaan 

(Benefit) dengan pengeluaran (Cost) yang telah dihitung dengan nilai 

sekarang pada awal penanamannya. Kriteria ini menyatakan bahwa usaha 

akan dipilih apabila NPV > 0, maka apabila suatu usaha mempunyai NPV 

< 0 tidak dipilih atau tidak layak untuk dijalankan karena usaha tersebut 

tidak dapat menghasilkan senilai dengan biaya yang digunakan. Menurut 

Riyanto (1993), menyatakan bahwa metode ini memperhatikan nilai waktu 

uang, maka proceeds yang digunakan dalam menghitung Net Present 

Value adalah Proceeds yang didiskontokan atas dasar Rate Of Return yang 

diinginkan. Selisih antara PV dari keseluruhan Proceeds dengan investasi 

dinamakan Net Present Value (NPV). Net Present Value dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

 n        BBt - Ct  
NPV = ∑  

 t1      (1 + i )t 

2. Internal Rate of Return (IRR)  

Internal Rate of return (IRR) ini merupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa antara penerimaan (benefit) dan pengeluaran 
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(Cost) yang telah dihitung dengan nilai sekarang pada awal tahun 

penanamannya (Present value) sama dengan nol. Internal Rate of return 

(IRR) dapat memberikan pedoman bahwa usaha akan dipilih apabila IRR 

> Social Discount Rate, jika diperoleh IRR < Social Discount Rate maka 

usaha sebaiknya tidak dijalankan (Mulyadi, 1989). Husnan dan Suwarsono 

(1994), menyatakan bahwa besarnya IRR ini tidak ditemukan secara 

langsung, tetapi harus dicari dengan coba-coba. Mula-mula dipakai dengan 

tingkat suku bunga yang diperkirakan mendekati besarnya IRR 

Perhitungan ini apabila memberikan NPV yang positif, maka harus dicoba 

tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan seterusnya sampai diperoleh 

NPV yang negative dan apabila sudah tercapai, maka diadakan 

interpolarisasi antara tingkat suku bunga yang lebih tinggi (il) yang 

memberi NPV yang positif (NPV1) dengan tingkat suku bunga yang 

terendah (i2) yang memberi NPV negative (NPV2) sehingga diperoleh 

NPV sebesar nol atau mendekati nol. Cara untuk dapat memperoleh IRR 

adalah dengan menggunakan sistem coba-coba yaitu dengan menggunakan 

rumus :  

   NPV 
IRR = i +        (I2 – I1) 

       NPV1 – NPV2
 

3. Pay Back Period (PBP)  

Pay Back Period (PBP) ini merupakan hubungan sederhana antara 

hasil tahunan terhadap investasi yang ditanamkan. Nilai PBP 

menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkau untuk mencapai pembayaran 

kembali dari modal yang ditanam dalam usahanya (Helfert, 1992). 
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Gittinger (1986), menyatakan bahwa PBP adalah jarak waktu kembalinya 

keseluruhan jumlah kredit yang dibebankan kepada peternak, selama umur 

ekonomis ternak, sehingga dicapai jumlah keseluruhan nilai kredit 

tersebut.  

Pay Back Period merupakan metode yang mencoba mengukur 

seberapa cepat investasi bisa kembali karena itu satuan hasilnya bukan 

presentase, melainkan satuan waktu baik bulan, tahun dan sebagainya. 

Nilai waktu Pay Back Period yang diperoleh lebih pendek daripada yang 

diisyaratkan, maka proyek yang dikatakan menguntungkan, sedangkan 

apabila nilai waktu Pay Back Period lebih lama, maka proyek tersebut 

ditolak (Husnan dan Suwarsono, 1994). PBP dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus:   

PBP I = Investasi - Proceeds I  

4. Gross Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)  

Gross Benefit-Cost Ratio (B/C Ratio) ini merupakan perbandingan 

jumlah benefit kotor dengan biaya kotor yang telah dihitung dengan nilai 

uang sekarang dari awal tahun penanamannya. Kriteria ini memberikan 

pedoman bahwa usaha akan dipilih apabila nilai Gross Benefit-Cost ratio 

(B/C Ratio) ini > 1, sebaliknya apabila suatu usaha mempunyai nilai B/C 

Ratio < 1, maka tidak layak diusahakan atau tidak dipilih. Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa perhitungan kriteria B/C Ratio adalah jumlah 

Present Value arus Benefit sebagai pembilang dan jumlah Present Value 

arus Cost sebagai penyebut. Gross B/C Ratio ini dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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              n            B t
             ∑  
             T=1      (1 + i )t

Gross B/C Ratio =  
              n           C t
             ∑ 
             t=1        (1+ t ) 

 

2.7. Nilai Waktu Uang  

Uang memiliki nilai sepanjang waktu. Nilai rupiah yang diterima sekarang 

lebih besar nilainya dengan nilai rupiah yang diterima dalam waktu-waktu yang 

akan datang, Artinya bila uang yang diterima sekarang dipakai untuk investasi 

maka akan mendapatkan bunga. Jumlah uang mula-mula dan bunganya menjadi 

lebih besar pada suatu saat kemudian, daripada uang yang sama baru diterimakan 

pada suatu saat kemudian (Prawirokusumo, 1990).  

Atas dasar hal tersebut diatas, maka nilai waktu uang dapat dibedakan 

menjadi nilai masa datang (Future Value) dan nilai sekarang (Present value). 

Nilai uang masa datang diartikan sebagai nilai suatu investasi pada suatu waktu 

yang akan datang. Prosedur atau cara menentukan nilai akan datang disebut 

Compounding. Metode ini disebut pula bunga berbunga atau bunga majemuk, 

karena bunga yang didapat tahun sebelumnya harus pula diberi bunga kemudian. 

Present value merupakan nilai sekarang dari sejumlah uang yang diterima pada 

waktu yang akan datang. Nilai sekarang dapat diperoleh dengan mengenal istilah 

Discounting atau Discoun Factor (Prawirokusumo, 1990).  

 

2.8. Konsep Biaya  

Istilah biaya dapat didefinisikan dalam sejumlah cara dan definisi yang 

benar dari situasi ke situasi tergantung pada bagaimana angka biaya tersebut 
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digunakan (Pappas dan Hirchey, 1999). Arti luas biaya adalah pengorbanan 

sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan-tujuan tertentu. Arti sempit biaya dapat 

diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi umtuk memperoleh aktiva. 

Pengertian aktiva biaya dapat dibedakan dalam arti luas merupakan pengorbanan 

secara ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah harga pokok 

(Mulyadi, 1989). Biaya dengan kata lain terjadi dalam proses mendapatkan 

penghasilan. Biaya biasanya diukur dengan harga pokok aktiva yang dipakai atau 

jasa yang diinginkan dalam suatu periode waktu tertentu. Biaya dapat 

diklasifikasikan menurut hubungan dengan volume produksi, yaitu: biaya 

variabel, biaya tetap dan biaya total (Kusnadi, 1999).  

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, misalnya bahan baku dan biaya tenaga kerja 

langsung. Welsch, Ronald, dan Gordon (2000), menyatakan bahwa biaya variabel 

sebagai biaya yang berubah dalam total secara langsung terhadap perubahan 

dalam masukan atau keluaran dari pekerjaan yang dilakukan. Keluaran harus 

diukur dalam beberapa tingkat aktivitas, seperti: unit selesai, jam tenaga kerja 

langsung, nilai penjualan, banyaknya order jasa, tergantung pada aktivitas dalam 

pusat tanggung jawab itu. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebagai 

tanggapan terhadap perubahan dalam tingkat keluaran yang diproduksi 

perusahaan (Nicholson, 1994).  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah sementara tingkat 

keluaran berubah dalam jangka pendek (Nicholson, 1994). Ibrahim (1998), 

menyatakan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh naik 
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turunnya produksi yang dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, 

penyusutan, bunga bank, asuransi dan lain sebagainya. Welsch, et all (2000), 

mendefinisikan biaya tetap sebagai biaya yang secara total adalah tetap dari bulan 

ke bulan tanpa memperhatikan fluktuasi masukan ataupun keluaran dari pekerjaan 

yang dilakukan. Biaya tetap ini umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif 

tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak 

atau sedikit.  

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi selama satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

Soekartawi (1993), menyatakan bahwa biaya total adalah seluruh biaya-biaya 

yang diinginkan dalam proses produksi yang terdiri dari dua macam biaya, yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. Dunia usaha peternakan biasanya biaya pakan 

merupakan biaya produksi terbesar yaitu berkisar antara 69 sampai 80 % dari 

seluruh biaya total (Prawirokusumo, 1990).  

 

2.9. Konsep Penerimaan  

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau 

harga. Hasil ini masih berbentuk fisik yang dapat berupa baik untuk dijual, 

diberikan pada orang lain sebagai upah, disimpan sebagai benih maupun untuk 

dikonsumsi. Hasil fisik itu baru dapat dikatakan penerimaan apabila produksi 

secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada saat 

penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan. Penerimaan adalah nilai 

produk yang dinyatakan dalam bentuk uang.  
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Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari hasil penjualan produksi 

(Boediono, 1993). Riyanto (1993), menyatakan bahwa jumlah penerimaan yang 

akan diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan 

jumlah hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. 

Penerimaan merupakan kenaikan kotor dalam modal pemilik sebagai hasil dari 

kegiatan usaha dan profesional yang ditujukan untuk mencari laba (Nicholson, 

1994).  

Kieso dan Weygand (1999), mendefinisikan penerimaan perusahaan 

sebagai arus kas masuk atau penambahan lain atas harta suatu kesatuan atau 

penyelesaian suatu kewajiban (atau kombinasi keduanya) selama satu periode dari 

penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang 

merupakan operasi utama kesatuan tersebut. Soekartawi (1993), menyatakan 

bahwa penerimaan atau pendapatan kotor didefinisikan sebagai nilai produk total 

usaha dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini dapat dikatakan sebagai 

pendapatan kotor usaha karena belum dikurangi dengan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan selama proses produksi berlangsung.  

 

2.10. Konsep Keuntungan  

Keuntungan merupakan penambahan dalam harta bersih dari transaksi 

tidak lansung suatu kesatuan dan dari semua transaksi dari kejadian serta situasi 

lain yang mempengaruhi kesatuan selama satu periode, kecuali yang berasal dari 

pendapatan dan investasi pemilik (Kieso dan Weygand, 1999). Pappas dan 

Hirchey (1999), menyatakan bahwa keuntungan merupakan jumlah yang tersedia 

bagi modal atau posisi kepemilikan setelah pembayaran untuk semua sumber daya 
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lainnya yang digunakan perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) bahwa keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi sehingga 

dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Keuntungan 

biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang 

bersangkutan.  

Kenaikan keuntungan atau laba sering diiringi dengan kenaikan modal 

yang otonom dan sebaliknya pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam 

akan dapat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan secara mencolok. Besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran dalam mengelola usaha 

yang dijalankan. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa keuntungan atau laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha.  

 

2.11. Benefit  

Gittinger (1986), menyatakan bahwa benefit suatu proyek dibagi menjadi 

tiga macam yaitu:  

1. Direct Benefit  

Direct Benefits ini berupa kenaikan dalam output fisik atau kenaikan 

output yang disebabkan karena adanya perbaikan kwalitas, perubahan 

lokasi, perubahan dalam waktu penjualan, penurunan kerugian dan 

penurunan biaya (Cost)  

2. Indirect Benefit atau Secondary Benefits  

Indirect Benefits ini merupakan nilai benefits yang timbul atau 

dirasakan diluar proyek karena adanya realisasi suatu proyek.  
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3. Intangable Benefits  

Intangable Benefits ini merupakan nilai benefit yang sulit dinilai  

dengan uang seperti:  

a. Perbaikan lingkungan hidup  

b. Perbaikan pemandangan karena adanya suatu taman  

c. Perbaikan distribusi pendapatan 

d. Pertahanan nasional  

Usaha peternakan biasanya mengutamakan Direct Benefits sebagai target, 

dalam hal ini keuntungan menjadi sasaran dan biaya yang proporsional layak 

menjadi perhatian. Mahekam dan Malcolm (1991), menyatakan bahwa sumber 

dari penerimaan usaha peternakan adalah penjualan hasi-hasil ternak seperti susu, 

telur, daging, pupuk kandang, serta penjualan dari ternak itu sendiri.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Obyek Penelitian  

Penelitian dilakukan pada KOP “SAE” yang terletak di Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang dimulai pada bulan Mei 2007. Obyek penelitian ini ditentukan 

secara purposive sampling, yaitu pengambilan secara sengaja yang didasarkan 

faktor-faktor tertentu. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan 

Purposive Sampling dimana sampel diteliti dan dibandingkan dengan data 

sebelumnya sehingga dapat diketahui perkembangan perusahaan. KOP “SAE” ini 

dipilih dengan pertimbangan bahwa KOP “SAE” memiliki recording yang cukup 

lengkap dan lokasi yang mudah dijangkau.  

 

3.2. Metode Penelitian  

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian 

deskriptif. Surahmad (1990), menyatakan bahwa penelitian deskriptif ini 

merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif ini 

merupakan penelitian yang diakumulasi atas dasar data-data kasar yang kemudian 

diolah dalam bentuk tabel dan angka-angka dengan menggunakan rumus-rumus 

ekonomi. Penelitian ini bermaksud membuat deskripsi kondisi finansial 

perusahaan dengan batasan sesuai dengan tujuan penelitian.  
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3.3. Metode Pengumpulan data  

Pengambilan data yang di1akukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

menggunakan data empat tahun masa periode pemeliharaan (2003-2006), 

sehingga diharapkan perhitungan analisis finansia1 yang akan dilaksanakan (NPV, 

IRR, PBP, B/C Ratio) selama tenggang waktu empat tahun terakhir hasil yang 

diperoleh dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan unit usaha sapi 

perah di KOP “SAE” sehingga dapat layak untuk terus dikembangkan.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Observasi (Observation)  

Metode Observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek. Wisadirana 

(2005), menyatakan bahwa observasi sebagai suatu metode atau teknik 

pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:  

a. Observasi langsung, yaitu peneliti secara langsung mengamati 

apa yang ingin diperoleh sebagai data.  

 b. Observasi tidak langsung, yaitu peneliti menggunakan 

dokumentasi visual seperti : foto, slides. video, tape dalam 

pengumpulan data.  

Pengamatan yang dilakukan di KOP “SAE” adalah pengamatan 

penempungan susu di pusat penampungan. 

2. Wawancara (Interview)  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan 
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penelitian ini, misalnya karyawan KOP “SAE”. Wisadirana (2005), 

menyatakan bahwa wawancara atau interview disebut juga kuesioner 

lisan adalah kegiatan bertanya kepada responden untuk memperoleh 

jawaban yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara 

dilakukan dengan bagian personalia dan petugas di pusat 

penampungan susu. 

3. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang 

didasarkan pada dokumen-dokumen yang mendukung penelitian yang 

terdapat di KOP “SAE”.  

 

3.4. Jenis Data dan Sumber Data  

Data penelitian yang akan dikumpulkan ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

wawancara secara langsung. Data yang diperoleh mengenai aspek teknis dan 

manajemen perusahaan, sedangkan data sekunder merupakan data dari kejadian 

yang telah berlangsung dan dikoleksi oleh seseorang atau lembaga dalam suatu 

dokumen. Data sekunder yang diperoleh berupa recording peternakaan dan 

laporan keuangan koperasi. Dharmmesta dan Ibnu (1993), menyatakan bahwa 

data primer merupakan materi informasi yang diperoleh peneliti secara langsung 

di tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi obyek penelitian. Data 

sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-

sumber lain, misalnya buku, surat kabar atau dari lembaga.  
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3.5. Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yang sesuai 

dengan pendapat Wisadirana (2005), bahwa analisis deskriptif merupakan 

penggunaan tabel-tabel dan angka-angka yang tersedia kemudian melakukan 

uraian-uraian serta perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memberikan gambaran realitas yang 

ditemukan dari hasil penelitian.  

Penggunaan perhitungan kriteria investasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Keuntungan  

Wasis (1997), menyatakan bahwa perhitungan keuntungan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus:  

P =TR - TC  

Keterangan:  P   =  Keuntungan (Rp / tahun)  
TR = Total Revenue / Penerimaan Total (Rp)  
TC = Total Cost / Total Biaya (Rp)  
 

2. Net Present Value (NPV) 

Analisis NPV adalah analisis yang mempertimbangkan selisih 

antara penerimaan dengan biaya terhadap besarnya bunga atau lebih 

dikenal dengan istilah yang mempertimbangkan faktor diskonto pada 

waktu-waktu tertentu. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa nilai 

Net Present Value dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 n        BBt - Ct  
NPV = ∑  

 t1      (1 + i )t 
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Keterangan: Bt = Economic Benefit (Penerimaan) usaha pada tahun yang 
terdiri dari segala jenis penerimaan yang diterima pada 
tahun ke - t. 

           Ct = Cost (Pengeluaran) sehubungan dengan usaha pada 
tahun t, termasuk segala jenis pengeluaran baik yang 
bersifat modal maupun yang bersifat rutin yang 
dibebankan pada penyelenggara usaha pada tahun t.  

  t   = Tahun Investasi  
                    N = Umur lnvestasi (1,2,3,4,5,……n). 
                       I  = Social Discount rate (Tingkat Bunga Sosial). 
 
 

Ketentuan:  NPV > 0   :   Maka usaha tersebut layak dilaksanakan. 
NPV = 0  : Investasi dapat mengembalikan modal        

sebesar yang dikeluarkan. 
NPV < 0  :   Usaha tersebut tidak layak dilaksanakan. 
 

3. Internal Rate Return (IRR)  

Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan investasi yang 

dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit usaha sapi perah KOP 

“SAE” dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat bunga 

bank atau Oportunity Cost of Capital. Menurut Prawirokusumo (1990), 

menyatakan bahwa cara untuk dapat memperoleh IRR adalah dengan 

menggunakan sistem coba-coba yaitu dengan menggunakan rumus :  

   NPV 
IRR = i +        (I2 – I1) 

       NPV1 – NPV2
 

Keterangan:  I1 = Nilai Social Discount Rate Pertama 
   I2 = Nilai Social Discount Rate Kedua 
   NPV1 = NPV dengan nilai Social Discount Rate Pertama 
   NPV2 = NPV dengan nilai Social Discount Rate Kedua 
 
 

4. Payback Period (PBP)  

Merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk 

membayar semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi 
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suatu proyek. Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:   

PBP I = Investasi - Proceeds I  

Keterangan:  n         =  Umur per periode (tahun) 
Proceeds I        = Akumulasi keuntungan pada tahun n  

yang     mendekati nilai investasi 
Proceeds II        =  Keuntungan pada tahun ke n + 1 
 

 
5. Gross B/C Ratio 

 
Gross B/C Ratio adalah merupakan perbandingan antara benefit 

kotor (Bt) dari tahun-tahun yang bersangkutan yang dipresent value dan 

biaya kotor Ct dari tahun-tahun yang bersangkutan yang dipresent value. 

Menurut Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa Gross B/C Ratio ini 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

              n            B t
             ∑  
             T=1      (1 + i )t

Gross B/C Ratio =  
              n           C t
             ∑ 
             t=1        (1+ t ) 
 

Keterangan:  Bt  = Benefit (Penerimaan) pada thun ke t 
   Ct  = Cost (Pengeluaran) pada tahun t 
    T = Tahun Investasi (1,2,3,4,5,……n)  
     I = Social Discount Rate 
   

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha dipilih atau 

diterima dengan keputusan jika Gross B/C Ratio > 1 begitu pula 

sebaliknya bila Gross B/C Ratio < 1 akan ditolak atau apabila B/C Ratio> 

1 maka usaha tersebut layak untuk diteruskan sedangkan apabila B/C 

Ratio tersebut < 1 maka usaha tersebut tidak layak untuk dilanjutkan.  
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3.6. Batasan Istilah  

1. Analisis Finansial adalah suatu teknik penilaian terhadap modal yang 

ditanamkan dengan memperhitugkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh benefit. 

2. Benefit adalah manfaat yang diperoleh dari usaha, dalam konteks analisis 

finansial benefit difokuskan pada Direct Benefit berupa penerimaan dari 

penjualan produk .  

3. Investasi adalah semua kekayaan perusahaan yang dipakai dalam usaha 

4. Penilaian kriteria investasi adalah teknik penilaian investasi dengan 

memperhitungkan nilai waktu uang (Metode Present value) yang 

merupakan salah satu teknik evaluasi tentang layak tidaknya suatu usaha.  

5. Modal adalah nilai nominal dari faktor-faktor produksi yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha.  

6. Biaya (Cost) adalah seluruh biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha.  

7. Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output.  

8. Biaya Variabel (Variable Cost) adalah biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha yang besarnya dipengaruhi oleh jumlah output.  

9. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pada 

tiap-tiap periode.  

10. Present Value adalah nilai uang sekarang pada awal tahun penanaman.  

11. Social Discount rate adalah suku bunga rata-rata yang berlaku pada 

lembaga finansial pemerintah.  
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12. Proceeds adalah hasil pengurangan penerimaan (Cash in Flow) dengan 

pengeluaran (Cash Out Flow) pada aliran kas (Cash Flow).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum KOP "SAE"  

4.1.1. Keadaan Umum Kecamatan Pujon  

Wilayah Koperasi “Sinau Andandani Ekonomi” (Koperasi “SAE”) terletak 

di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Luas Wilayah kecamatan Pujon sekitar 

13.738.305 Ha. yang terdiri dari 10 desa yaitu desa Pujon Lor, desa Pandesan, 

desa Ngroto, desa Pujon Kidul, desa Wiyurejo, desa Madiredo, desa 

Tawangsari, desa Ngabab, desa Sukomulyo, dan desa Bendosari. Wilayah serta 

iklim Kecamatan Pujon sangat cocok untuk pemeliharaan sapi perah maupun 

untuk perkebunan. Wilayah Pujon merupakan daerah yang dikelilingi gunung 

dengan ketinggian rata-rata 1.100m diatas permukaan laut, curah hujan 2.310 

mm per tahun dan suhu berkisar antara  19-20 0C.  

Penduduk di wilayah ini mayoritas bekerja sebagai petani sayur mayur, 

sedangkan untuk usaha peternakan merupakan usaha yang turun temurun yang 

dijalankan oleh sebagian besar masyarakatnya. Pujon merupakan sentra usaha 

sapi perah yang ditunjang dengan iklim yang sesuai dengan iklim pertumbuhan 

sapi perah. Skala kepemilikan usaha sapi perah rata-rata bukan merupakan skala 

besar namun hampir seluruh penduduk di wilayah ini memiliki usaha sapi perah. 

 

4.1.2. Sejarah KOP “SAE”  

Tanggal 30 Oktober l982 Koperasi “SAE” Pujon didirikan dengan tujuan 

memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Pujon. Pendirian koperasi ini 
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diprakarsai oleh drh. Memet Atma Adinata. Berdasarkan anggaran dasar koperasi 

maka koperasi ini bernama Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi 

Rakyat “Sinau Andandani Ekonomi” yang berarti belajar memperbaiki ekonomi 

dan disingkat menjadi Koperasi “SAE”.  

Awal berdirinya koperasi memiliki anggota sebanyak 23 orang dan jumlah 

populasi sapi perah 125 ekor (sapi laktasi 35 ekor) dengan produksi 130 liter per 

hari. Koperasi “SAE” mendapatkan status badan hukumnya pada tahun 1968 

dengan No. 2789/BH/II/l2-1967 tertanggal 16 Agustus 1968. Tahun 1968 

koperasi mengalami kemunduran namun pada tahun 1974 kondisi dapat pulih 

kembali dan produksi susu mencapai 2000 liter per hari.  

Usaha pemulihan yang sungguh-sungguh dapat dirasakan hasilnya sampai 

sekarang yaitu dengan mengetahui bahwa Koperasi “SAE” merupakan koperasi 

yang memiliki produksi terbesar di Kabupaten Malang. Produksi susu sebanyak 

lebih dari 90.000 liter per hari. Tahun 1975 Koperasi “SAE” mulai menawarkan 

produksi ke PT. Nestle dan memulai pengiriman tanggal 1 Mei 1975 dengan 

jumlah susu segar yang disetorkan sebesar 160 liter per hari. Tahun 1982 terjadi 

perubahan status koperasi yang ditandai dengan berubahnya status Badan Hukum 

yaitu No. 2789A/BH/II/12-1967 dan tahun 1997 status Badan Hukum menjadi 

No. 2789C/BH/II/12-1967 yang berlaku sampai saat ini.  

 

4.2. Struktur Organisasi KOP “SAE”  

Struktur organisasi atau desain organisasi didefinisikan sebagai 

mekanisme-mekanisme formal dimana organisasi dikelola. Struktur organisasi 

menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan menjadi 
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fungsi-fungsi, bagian atau posisi dalam suatu struktur organisasi. Struktur ini 

mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi sentralisasi 

atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dengan besaran atau ukuran 

satuan kerja (Handoko, 1995).  

Struktur organisasi Koperasi “SAE” Pujon dikembangkan berdasarkan 

Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian bab IV 

pasal 21 menyebutkan bahwa setiap sistem organisasi terdapat tiga alat 

perlengkapan organisasi koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus dan 

badan pemeriksa. Struktur orgnisasi dapat dilihat pada lampiran 1.  

 

4.3. Keadaan Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

4.3.1. Pembelian Susu  

Pembelian susu dari peternak yang merupakan anggota koperasi “SAE” 

dilaksanakan di pos-pos penampungan yang tersebar di wilayah kerja koperasi 

“SAE”. Hal ini sangat menguntungkan peternak maupun koperasi “SAE” sendiri. 

Adanya pos-pos penampungan dimasing-masing desa akan lebih mudah dan cepat 

menyetorkan produksi susu sapinya karena letak pos penampungan lebih dekat 

dengan lokasi peternakannya, dibanding jika peternak harus menyetorkan 

langsung ke pusat penampungan atau menjualnya kepasar dan konsumen 

langsung. Tersedianya pos-pos penampungan menyebabkan proses pengumpulan 

susu peternak diseluruh wilayah kerja koperasi “SAE” akan lebih cepat sehingga 

susu lebih cepat didinginkan untuk mencegah kerusakan susu.  

Pembelian oleh koperasi “SAE” dilakukan pada saat kegiatan 

penampungan susu dari peternak sapi perah yang dilakukan di pos-pos 
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penampungan yang tersebar di wilayah kerja koperasi “SAE” dengan harga rata-

rata Rp 1.900,00 per liter. Jumlah pos penampungan adalah 30 pos, yaitu pos 

Jurang Rejo, pos Pande Sari, pos Lor Sawah, pos Bon Bayi, pos Sebaluh, pos 

Maron Sebaluh, pos Gesingan, pos Pujon Lor, pos Maron Pujon Lor, pos Pujon 

Kidul, pos Maron Pujon Kidul, pos Kampungan, pos Gumul, pos Suko Mulyo, 

pos Biyan, pos Kedung Rejo, pos Cukal, pos Dadapan Etan, pos Dadapan Kulon, 

pos Ngeprih, pos Ngroto, pos Lebak Sari, pos Torong, pos Ngabab, pos Tawang 

Sari, pos Gerih, pos Kalangan, pos Wiyurejo, pos Madiredo dan pos Delik. 

Peternak dapat menyetorkan susunya di pos terdekat dengan mudah. Koperasi 

“SAE” tidak menerima setoran dari KUD lain atau dari pihak selain peternak sapi 

perah koperasi “SAE” sendiri.  

Kegiatan yang dilakukan di masing-masing pos penampungan adalah 

pengujian alkohol, uji lemak, uji organoleptik, uji gula, uji kandungan antibiotik, 

uji karbonat, dan uji kandungan bakteri. Setiap pelanggaran akan diberikan sangsi 

yaitu tidak boleh menyetorkan susu pada KOP “SAE”. Penampugan susu 

dilakukan 2 kali yaitu pagi dan sore hari. Penampungan pagi dilakukan mulai 

pukul 05.00-07.00 WIB sedangkan penampungan sore dilakukan mulai pukul 

15.00-17.00 WIB. Proses pengangkutan dari pos-pos menuju ke koperasi “SAE” 

dilakukan oleh truk tank yang disediakan oleh pihak koperasi “SAE”. Susu 

dikumpulkan di bak penampungan sementara akan mengalami penyaringan ketika 

dimasukkan kedalam tangki. Alat saring yang digunakan berupa kain nillon yang 

terdapat pada selang untuk mengalirkan susu kedalam tanki. Susu yang telah 

ditampung dipos-pos penampungan segera dibawa ke penampungan induk. 
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Susu yang diangkut dengan tangki dialirkan kedalam bak penampungan 

dengan selang, dengan bantuan generator. Dasar bak penampung terdiri dari alat 

penyaring berupa kain kassa nillon. Penyaringan yang dilakukan ini bertujuan 

untuk memisahkan susu dari benda-benda asing yang mengotori susu, misalnya 

bulu, kotoran, sisa pakan, debu.  

Koperasi “SAE” memiliki 2 cooling unit, masing-masing berkapasitas 

15.000 liter. Pada cooling unit susu mengalami proses pendinginan sampai suhu 

antara 1°C sampai 4°C dan untuk menghasilkan media pendingin digunakan ice 

bank. Proses pendinginan terlama adalah pada saat susu diterima di penampungan 

induk sampai saat akan dikirim ke PT. Nestle Indonesia di Kejayan, Pasuruan  

Pencatatan jumlah setoran susu bertujuan sebagai dasar pembayaran susu. 

Terdapat dua pencatatan yang dilakukan, yaitu satu untuk koperasi “SAE” dan 

satu lagi sebagai bukti penyetoran yang dipegang peternak. Berdasarkan data yang 

diperoleh selama penelitian jumlah rata-rata penerimaan pada tahun pertama atau 

2003 sebesar 8.473.888 liter, tahun ke dua atau 2004 sebesar 8.488.363 liter, 

tahun ke tiga atau 2005 sebesar 8.467.788 liter, dan tahun ke empat atau 2006 

sebesar 8.637.977 liter. Rincian selengkapnya tentang penerimaan susu rata-rata 

dapat dilihat pada lampiran 3. 
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Sumber: Data primer Diolah, 2007 

Gambar 2. Penerimaan Susu Rata-Rata Per Tahun 
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4.3.2. Penjualan Susu  

Koperasi “SAE” melakukan penjualan susu ke PT. Nestle Indonesia di 

Kejayan Pasuruan, Sekar Tanjung dan sebagian diproses untuk dijual melalui 

kios-kios Koperasi “SAE”. Pengiriman susu ke PT. Nestle dilakukan dua kali 

dalam sehari yaitu pagi dan sore dengan menggunakan transfer truck. Pembayaran 

susu oleh PT. Nestle Indonesia didasarkan kualitas susu (kadar lemak, BJ, TS) 

dan jumlah yang dikirim. Pembayaran susu oleh PT. Nestle Indonesia dilakukan 

setiap 10 hari sekali. Waktu pembayaran dilakukan pada tanggal 10, 20 dan 30 

untuk setiap bulannya, namun pembayaran ini biasanya tidak tepat jika tanggal 

tersebut bertepatan dengan hari besar atau hari minggu.  

 

4.4. Modal Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

Modal usaha yang ada di unit usaha sapi perah Koperasi “SAE” ada dua 

macam yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah modal yang tidak 

akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi, misalnya: tanah, bangunan, 

peralatan, alat transportasi. Modal tidak tetap adalah: modal yang habis terpakai 

dalam satu kali proses produksi, misalnya: gaji pegawai, pembelian susu, 

administrasi, transportasi, listrik dan air, PBB dan lain-lain.  

Nilai persentase terbesar modal pada unit usaha sapi perah Koperasi 

“SAE” ini adalah modal pembelian susu yang memiliki persentase terbesar yaitu 

sebesar 74,843 %, pada tahun 2003, 74,885 %, pada tahun 2004, 75,289 %, pada 

tahun 2005, 75,656 %, pada tahun 2006 yang nilai nominalnya masing- masing 

pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 adalah sebesar Rp. 8.276.581.000, Rp. 

8.290.827.750, Rp. 8.469.334.250, Rp. 8.605.622.500. Nilai persentase terbesar 
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kedua adalah gaji pegawai yaitu sebesar 3,825 %, pada tahun 2003, 3,821 %, pada 

tahun 2004, 3,760 %, pada tahun 2005, 3,719 %, pada tahun 2006 dengan nilai 

nominal masing - masing pada tahun 2003, 2004, 2005, 2006 adalah sebesar Rp. 

423.000.000. Rincian selengkapnya mengenai modal dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 1. Rekapitulasi Modal Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

Jumlah 
Uraian 

2003 (Rp) % 2004 (Rp) % 2005 (Rp) % 2006 (Rp) % 

Modal Tetap         
1. Tanah 275.000.000 2.487 275.000.000 2.484 275.000.000 2.445 275.000.000 2.418 

2. Bangunan          

Gudang  56.251.579 0.509 56.251.579 0.508 56.251.579 0.500 56.251.579 0.495 

Kantor 55.450.000 0.501 55.450.000 0.501 55.450.000 0.493 55.450.000 0.487 

Laboratorium 57.850.000 0.523 57.850.000 0.523 57.850.000 0.514 57.850.000 0.509 

Ruang Pendingin  60.251.579 0.545 60.251.579 0.544 60.251.579 0.536 60.251.579 0.530 

3. Peralatan 712.570.000 6.444 712.570.000 6.436 712.570.000 6.334 712.570.000 6.265 
4. Alat 
Transportasi         

Transfer Truck 350.000.000 3.165 350.000.000 3.161 350.000.000 3.111 350.000.000 3.077 

Truck Tank 315.000.000 2.848 315.000.000 2.845 315.000.000 2.800 315.000.000 2.769 
Total Modal 
Tetap 1.882.373.158 17.022 1.882.373.158 17.002 1.882.373.158 16.734 1.882.373.158 16.549 

Modal Kerja         

1.Penyusutan         

Gudang 281.258 0.003 281.258 0.003 281.258 0.003 281.258 0.002 

Kantor 277.254 0.003 277.254 0.003 277.254 0.002 277.254 0.002 

Ruang Pendingin 301.258 0.003 301.258 0.003 301.258 0.003 301.258 0.003 

Laboratorium 289.250 0.003 289.250 0.003 289.250 0.003 289.250 0.003 

Peralatan 25.652.520 0.232 25.652.520 0.232 25.652.520 0.228 25.652.520 0.226 

Transfer Truck 12.600.000 0.114 12.600.000 0.114 12.600.000 0.112 12.600.000 0.111 

Truck Tank 11.340.000 0.103 11.340.000 0.102 11.340.000 0.101 11.340.000 0.100 

2. Gaji 423.000.000 3.825 423.000.000 3.821 423.000.000 3.760 423.000.000 3.719 

3. Listrik dan Air 204.125.600 1.846 203.689.400 1.840 205.124.800 1.823 205.476.300 1.806 

4. Transportasi 178.234.500 1.612 176.250.300 1.592 174.845.600 1.554 162.536.400 1.429 

5. Administrasi 9.120.500 0.082 9.350.450 0.084 8.986.900 0.080 9.650.100 0.085 

6. Telephon 6.402.550 0.058 6.540.250 0.059 6.452.000 0.057 6.480.000 0.057 

7. Prossesing 18.950.650 0.171 18.681.500 0.169 17.964.800 0.160 18.905.600 0.166 
8. Pembelian   
Susu 8.276.581.000 74.843 8.290.827.750 74.885 8.469.334.250 75.289 8.605.622.500 75.656 

9. PBB 250.000 0.002 250.000 0.002 250.000 0.002 250.000 0.002 

10. Lain-Lain 8.765.500 0.079 9.675.800 0.087 9.986.350 0.089 9.620.500 0.085 
Total Modal 
Kerja 9.176.171.840 82.978 9.189.006.990 82.998 9.366.686.240 83.266 9.492.282.940 83.451 

Total Modal 11.058.544.998 100.000 11.071.380.148 100.000 11.249.059.398 100.000 11.374.656.098 100.000 
Bunga Modal 
18% 1.990.538.100  1.992.848.427  2.024.830.692  2.047.438.098  

Sumber: Data Primer Diolah 
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Modal yang disebut juga sebagai biaya investasi adalah biaya yang 

diperlukan dalam pembangunan proyek, terdiri dari pengadaan tanah, gedung, 

mesin, peralatan, biaya pemasaran, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan 

dengan pembangunan proyek (Waluyo, 2001). Modal adalah barang atau uang 

yang bersama faktor-faktor lainnya digunakan untuk menghasilkan barang-barang 

produksi pertanian (Hemanto, 1989). Tahir (1993), menyatakan bahwa modal 

dalam pengertian ekonomi merupakan barang atau uang yang bersama faktor 

produksi alam dari tenaga kerja untuk menghasilkan barang. Selanjutnya 

dikatakan bahwa semua benda-benda produksi kecuali tanah merupakan modal 

usaha tani keluarga dan semua kekayaan atau harta milik seseorang atau benda 

dapat memberikan penghasilan atau pendapatan pada petani pemiliknya.  

 

4.5. Biaya Produksi Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

Biaya produksi yang ada di unit usaha sapi perah koperasi “SAE” ini 

termasuk ke dalam biaya variabel dan biaya tetap karena dalam satu siklus 

produksi memakan waktu sekitar satu tahun (Long Run) dan kurang dari satu 

tahun. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding 

dengan perubahan volume kegiatan, misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung (Mulyadi, 1989). Welsch et all (2000), menyatakan bahwa 

biaya variabel sebagai biaya yang berubah dalam total secara langsung terhadap 

perubahan dalam masukan atau keluaran dari pekerjaan yang dilakukan. Keluaran 

harus diukur dalam beberapa tingkat aktivitas, seperti: unit selesai, jam tenaga 

kerja langsung, nilai penjualan, banyaknya order jasa, tergantung pada aktivitas 

dalam pusat tanggung jawab itu. Biaya variabel adalah biaya yang berubah 
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sebagai tanggapan terhadap perubahan dalam tingkat keluaran yang diproduksi 

perusahaan (Nicholson, 1994).  

Nilai persentase biaya produksi terbesar pada Unit Usaha sapi Perah 

koperasi “SAE” adalah biaya pembelian susu yaitu sebesar 74,118 %, pada tahun 

2003, 74,145 %, pada tabun 2004, 74,348 %, pada tahun 2005, dan 74,574 %, 

pada tahun 2006, yang nilai nominalnya masing-masing pada tahun 2003, 2004, 

2005, 2006 adalah sebesar Rp 8.276.581.000, Rp 8.290.827.750, Rp 

8.469.334.250, Rp. 8.605.622.500. Rincian selengkapnya mengenai biaya 

produksi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

Periode Tahun 
Uraian 

2003 (Rp.) % 2004 (Rp.)  % 2005 (Rp.) % 2006 (Rp.) % 
Biaya         
1. Biaya Tetap         
a. Penyusutan         
    Gudang 281.258 0.003 281.258 0.003 281.258 0.002 281.258 0.002 
    Kantor 277.254 0.002 277.254 0.002 277.254 0.002 277.254 0.002 
    Ruang 
Pendingin 301.258 0.003 301.258 0.003 301.258 0.003 301.258 0.003 

    Laboratorium 289.250 0.003 289.250 0.003 289.250 0.003 289.250 0.003 
    Peralatan 25.652.520 0.230 25.652.520 0.229 25.652.520 0.225 25.652.520 0.222 
    Transfer Truck 12.600.000 0.113 12.600.000 0.113 12.600.000 0.111 12.600.000 0.109 
    Truck Tank 11.340.000 0.102 11.340.000 0.101 11.340.000 0.100 11.340.000 0.098 
b. PBB 250.000 0.002 250.000 0.002 250.000 0.002 250.000 0.002 
c. Bunga Modal 1.990.538.100 17.826 1.992.848.427 17.822 2.024.830.692 17.775 2.047.438.098 17.743 
Total Biaya Tetap 2.041.529.640 18.282 2.043.839.967 18.278 2.075.822.232 18.223 2.098.429.638 18.184 
2. Biaya Tidak 
Tetap         

a. Gaji Pegawai 423.000.000 3.788 423.000.000 3.783 423.000.000 3.713 423.000.000 3.666 
b. Transportasi 178.234.500 1.596 176.250.300 1.576 174.845.600 1.535 162.536.400 1.408 
c. Administrasi 9.120.500 0.082 9.350.450 0.084 8.986.900 0.079 9.650.100 0.084 
d. Telephon 6.402.550 0.057 6.540.250 0.058 6.452.000 0.057 6.480.000 0.056 
e. Prossesing 18.950.650 0.170 18.681.500 0.167 17.964.800 0.158 18.905.600 0.164 
f. Pembelian 
Susu 8.276.581.000 74.118 8.290.827.750 74.145 8.469.334.250 74.348 8.605.622.500 74.574 

g. Listrik dan Air 204.125.600 1.828 203.689.400 1.822 205.124.800 1.801 205.476.300 1.781 
h. Lain-lain 8.765.500 0.078 9675.800 0.087 9.986.350 0.088 9.620.500 0.083 
Total Biaya 
Tidak Tetap 9.125.180.300 81.718 9.138.015.450 81.722 9.315.694.700 81.777 9.441.291.400 81.816 

Total Biaya 11.166.709.940 100.000 11.181.855.417 100.000 11.391.516.932 100.000 11.539.721.038 100.000 

Sumber: Data Primer Diolah 
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4.6. Penerimaan Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil produksi yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau 

barang. Hasil ini masih berbentuk fisik yang dapat berupa barang baik untuk 

dijual, diberikan pada orang lain sebagai upah, disimpan sebagai benih maupun 

untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu baru dapat dikatakan penerimaan apabila 

produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Harga pada 

saat penukaran sangat menentukan besarnya penerimaan. Penerimaan adalah nilai 

produk yang dinyatakan dalam bentuk uang.  

Penerimaan yang diperoleh dari unit usaha sapi perah koperasi “SAE” ini 

dinilai berdasarkan nilai tunai dari hasil harga penjualan susu. Penerimaan adalah 

nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi (Boediono, 1993). Riyanto 

(1993), menyatakan bahwa jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu 

proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi 

dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. Penerimaan merupakan kenaikan 

kotor dalam modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha dan profesional yang 

ditujukan untuk mencari laba (Nicholson, 1994).  

Sumber penerimaan unit usaha sapi perah koperasi “SAE” terdiri dari 2 

macam, yaitu distribusi susu ke PT. Nestle dan distribusi lokal. Total penerimaan 

pada tahun 2003 sebesar Rp. 16.088.507.200 dengan rincian, penjualan ke PT. 

Nestle Rp. 12.938.870.500 atau 80,423 % dan ditribusi lokal Rp. 3.149.636.700 

atau 19,577 %. Total penerimaan pada tahun 2004 sebesar Rp 16.127.604.500 

dengan rincian, penjualan ke PT. Nestle Rp. 12.298.870.500 atau 76,260 % dan 

ditribusi lokal Rp. 3.828.734.000 atau 23,740 %. Total penerimaan pada tahun 
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2005 sebesar Rp. 16.100.129.100 dengan rincian, penjualan ke PT. Nestle Rp. 

12.261.682.500 atau 76,159 % dan ditribusi lokal Rp. 3.838.446.600 atau 23,841 

%. Total penerimaan pada tahun 2006 sebesar Rp. 16.411.976.400 dengan rincian, 

penjualan ke PT. Nestle Rp. 12.455.176.500 atau 75,891 % dan ditribusi lokal Rp. 

3.956.799.900 atau 24,109 %. Rincian selengkapnya tentang penerimaan unit 

usaha sapi perah KOP “SAE” dapat dilihat pada lampiran 5.  
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Sumber: Data Primer Diolah, 2007 

Gambar 3. Penjualan Susu Segar unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 

 

4.7. Keuntungan Unit Usaha Sapi perah KOP “SAE”  

Keuntungan merupakan penambahan dalam harta bersih dari transaksi 

tidak langsung suatu kesatuan dan dari semua transaksi dari kejadian serta situasi 

lain yang mempengaruhi kesatuan selama satu periode, kecuali yang berasal dari 

pendapatan dan investasi pemilik (Kieso dan Weygand, 1999). Pappas dan 

Hirchey (1999), menyatakan bahwa keuntungan merupakan jumlah yang tersedia 

bagi modal atau posisi kepemilikan setelah pembayaran untuk semua sumber daya 

lainnya yang digunakan perusahaan.  
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Kenaikan keuntungan atau laba seringkali diiringi dengan kenaikan modal 

yang otonom dan sebaliknya pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam 

akan dapat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan secara mencolok. Besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran dalam mengelola usaha 

yang dijalankan. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa keuntungan atau laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. 

Tingkat keuntungan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan selama periode tertentu dengan cara membandingkan keuntungan 

dengan modal (Riyanto, 1993).  

Keuntungan bersih dari unit usaha sapi perah koperasi “SAE” pada tahun 

pertama yaitu tahun 2003 sebesar Rp. 4.429.617.534, tahun 2004 diperoleh 

sebesar Rp. 4.451.174.175, tahun 2005 diperoleh sebesar Rp. 4.237.750.952, 

tahun 2006 diperoleh sebesar Rp. 4.385.029.826. Keuntungan yang diperoleh 

didapat hasil selisih antara hasil penjualan atau output yang dikurangi dengan 

faktor-faktor produksi yang digunakan atau input yang digunakan selama proses 

produksi. Rincian selengkapnya tentang keuntungan unit usaha sapi perah 

koperasi “SAE” dapat dilihat pada lampiran 5. 
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Sumber: Data Primer Diolah, 2007 

Gambar 4. Keuntungan Bersih Unit Usaha Sapi Perah KOP “SAE” 
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4.8. Analisis Kriteria Investasi  

 Kriteria investasi merupakan suatu evaluasi usaha yang menyeluruh 

sebagai dasar persetujuan tentang layak tidaknya suatu usaha ditinjau dari besar 

kecilnya arus penerimaan dan arus pengeluaran. Unit usaha sapi perah koperasi 

“SAE” ini dapat diketahui dengan memperhatikan hasil perhitungan, yaitu sebagai 

berikut:  

4.8.1. Analisa Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value (NPV) merupakan jumlah selisih antara Cash in Flow 

(Penerimaan) dengan Cash out flow (Pengeluaran) usaha yang telah dihitung 

dengan menggunakan metode Present value. Net Present Value (NPV) yang 

dihitung dengan menggunakan Social Discount rate sebesar 15 %, hal ini 

didasarkan pada besarnya rata-rata tingkat suku bunga. Nilai yang diperoleh 

dalam menjalankan suatu usaha akan dinyatakan layak apabila memiliki nilai 

NPV lebih dari satu atau tidak bernilai negatif. Jika diperoleh nilai NPV sama 

dengan nol berarti usaha tersebut mengalami Break Event Point (BEP).  

Nilai NPV yang diperoleh pada unit usaha sapi perah koperasi “SAE” pada 

tingkat suku bunga 18 % adalah sebesar Rp. 2.094.227.393 ini menunjukkan 

bahwa usaha tersebut dapat dilanjutkan karena nilai dari Net Present Value (NPV) 

lebih besar dari nol. Rincian selengkapnya tentang nilai NPV dapat dilihat pada 

lampiran 6.  

Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa Net Present Value 

(NPV) adalah menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai 

sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional maupun terminal Cash 

Flow) di masa yang akan datang. Seluruh angka Net Cash Flow yang digandakan 
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dengan Discount Factor pada tahun dan tingkat bunga yang telah ditentukan serta 

selisih antara present value dari benefit dan present value dari biaya. 

 

4.8.2. Analisis Internal Rate of Return (IRR)  

Internal Rate of Return (IRR) merupakan tingkat bunga yang 

menggambarkan bahwa selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang telah 

dihitung dengan present value sama dengan nol. Metode ini lebih baik 

dibandingkan dengan NPV karena dengan IRR dapat diketahui berapa tingkat 

bunga investasi yang sesungguhnya. Perhitungan Internal rute of Return (IRR) 

dilakukan dengan cara uji coba beberapa discount rate hingga menghasilkan nilai 

NPV negatif, seterusnya sampai NPV positif. 

Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan investasi yang 

dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit usaha sapi perah di koperasi 

“SAE” dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat bunga bank 

atau Oportunity Cost of Capital. Internal Rate of Return ini merupakan jumlah 

selisih antara nilai suku bunga sebesar 22 % dan 23 %. Rincian selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 7.  

Nilai IRR yang diperoleh pada suku bunga 22 % adalah sebelah Rp. 

2.822.514, sedangkan pada suku bunga 23 % diperoleh nilai IRR sebesar Rp. -

197.622.408. Kedua suku bunga tersebut merupakan nilai suku bunga yang dapat 

menghasilkan nilai IRR yang mendekati nol dimana suku bunga pertama bernilai 

positif, sedang nilai suku bunga yang kedua bernilai negatif. 

Hasil analisis IRR akan terus berubah dengan berubahnya umur ekonomis 

dan arus kas yang terjadi di dalam suatu usaha peternakan, karena tingkat hasil 
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pengembalian internal diperhitungkan dengan menganggapnya sebagai variabel 

yang bergantung pada arus kas dan umur okonomis (Helfert, 1992).  

Nilai Internal Rate of Return (IRR) diperlukan untuk membandingkan 

dengan nilai suku bunga yang berlaku di lembaga finansial seperti bank atau 

lainnya yang bergerak dalam suatu usaha biasa sebesar 15 %. Suatu usaha 

dianggap layak dikembangkan lebih lanjut jika hasil perhitungan IRR lebih besar 

daripada 15 %, sedangkan dianggap tidak layak untuk dikembangkan jika hasil 

perhitungan IRR kurang dari 15 %. 

Nilai Internal Rate of Return di unit usaha sapi perah koperasi “SAE” 

memiliki nilai IRR sebesar 22,014 %. Nilai IRR tersebut menunjukkan nilai ini 

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga finansial 15 %. Kesimpulan 

yang dapat diambil bahwa unit usaha sapi perah koperasi “SAE” ini layak untuk 

terus dikembangkan sesuai dengan pendapat Riyanto (1993), yang menyatakan 

bahwa nilai IRR memberikan pedoman bahwa usaha layak dilaksanakan apabila 

nilai IRR lebih besar dari nilai Sosial Discount Rate.  

4.8.3. Pay Back Period (PBP)  

Pay Back Period (PBP) ini merupakan hubungan sederhana antara hasil 

tahunan terhadap investasi yang ditanamkan. Nilai PBP menunjukkan jumlah 

tahun yang dibutuhkan untuk mencapai pembayaran kembali dari modal yang 

ditanam dalam usahanya (Helfert, 1992). Gittinger (1986), menyatakan bahwa 

PBP adalah jarak waktu kembalinya keseluruhan jumlah nilai kredit yang 

dibebankan kepada peternak, selama umur ekonomis ternak, sehingga dicapai 

jumlah keseluruhan nilai kredit tersebut.  
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Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa Pay Back Period 

merupakan metode yang mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa 

kembali, karena itu satuan yang digunakan bukan persentase melainkan satuan 

waktu baik itu bulan maupun tahun. Hasil perhitungan pada lampiran 8, diperoleh 

ni1ai Pay Back Period (PBP) sebesar 2,484. Nilai Pay Back Period sebesar 2,484 

menunjukkan bahwa modal seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi 

selama menjalankan usaha sapi perah ini akan diterima kembali dalam jangka 

waktu 2 tahun 5 bulan.  

Kurun waktu tersebut dapat diketahui bahwa suatu usaha yang telah 

dijalankan dapat memenuhi kewajiban keuangannya lebih cepat untuk dapat 

mengembalikan seluruh nilai investasi yang telah ditanamkan didalam unit usaha 

sapi perah koperasi “SAE”. Rincian tentang perhitungan PBP selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8.  

4.8.4. Analisis Gross Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)  

Gross B /C adalah merupakan perbandingan antara benefit kotor (Bt) dari 

tahun-tahun yang bersangkutan yang dipresent value, dan biaya kotor (Ct) dari 

tahun-tahun yang bersangkutan yang dipresent value. Analisa ini juga 

menunjukkan perbandingan antara jumlah arus perbandingan dengan arus 

pengeluaran yang telah dipresent valuekan.  

Perhitungan Gross B/C Ratio ini diperoleh hasil sebesar l,431, hal ini 

menunjukkan bahwa unit usaha sapi perah koperasi “SAE” ini menguntungkan 

karena memiliki nilai Gross B/C Ratio ini lebih dari satu. Nilai Gross B/C Ratio 

ini menunjukkan bahwa perbandingan antara penerimaan yang diperoleh lebih 

besar bila dibandingkan dengan nilai faktor-faktor produksi atau total biaya yang 
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telah digunakan selama proses produksi. Mulyadi (1989), menyatakan bahwa 

suatu usaha dapat dikatakan layak apabila memiliki nilai Gross B/C Ratio lebih 

dari satu.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan yang dilakukan di Unit 

Usaha Sapi Perah KOP “SAE” ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1.  Nilai Net Present Value yang diperoleh pada tingkat suku bunga 18 % 

adalah sebesar Rp. 2.094.227.393 

2. Nilai Internal Rate of Return diperoleh sebesar 22,014 % yang 

menunjukkan hasil lebih besar dari Sosial Discount Rate yaitu sebesar 

15%.  

3. Hasil yang diperoleh dari perhitungan Pay Back Period ini adalah sebesar 

2,5 yang berarti bahwa modal yang telah ditanamkan akan dapat diterima 

kembali selama 2 tahun 5 bulan.  

4. Nilai Gross B/C Ratio adalah sebesar 1,431 yang menunjukkan bahwa 

bahwa perbandingan antara penerimaan yang diperoleh lebih besar bila 

dibandingkan dengan nilai faktor-faktor produksi atau total biaya yang 

telah digunakan selama proses produksi. Usaha ini dapat dikatakan layak 

untuk terus dikembangkan.  

Hasil perhitungan menunjukkan unit usaha sapi perah KOP “SAE” layak 

untuk terus dikembangkan karena diperoleh nilai NPV yang lebih dari nol 

(positif), Nilai IRR yang lebih besar dari Sosial Discount Rate, dan nilai Gross 

B/C Ratio yang lebih dari 1 (positif).  
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5.2. Saran  

1. KOP “SAE” memberikan penyuluhan kepada peternak untuk 

peningkatan produksi susu sehingga penerimaan dapat meningkat. 

2. KOP “SAE” memperluas jalur pemasaran untuk memperoleh 

keuntungan yang semakin besar sehingga usahanya semakin layak 

dikembangkan  

3. KOP “SAE” layak dikembangkan tetapi harus ada evaluasi secara 

intensif dan rutin. 
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