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PROFITABILITY ANALYSIS OF THE FRESH MILK COLLECTION  UNIT 
IN VILLAGE UNIT COOPERATIVES “SUMBER MAKMUR” AT  

WATUREJO VILLAGE NGANTANG SUBDISTRICT  REGENCY OF 
MALANG 

  
ABSTRACT 

 
The research is conducted on February 25th  to  March 25th 2008 at “Sumber 

Makmur” village unit cooperatives in Waturejo village Ngantang district Malang 
regency. The study aimed to: 1) examine the efficiency of enterprise on the basis of 
R/C ratio. 2) investigate the profitability ubtained from the collecting unit of fresh 
milk. 

Survey method is used in this study. The location is chosen by purposive 
sampling method. The data are secondary data from “Sumber Makmur” village unit 
cooperatives from 2004 to 2006. Data is analyzed using descriptive analysis namely : 
R/C ratio, economic and enterprise rentabilities. 

The result shows that over 3 years periode of  2004 to 2006, the dairy milk 
cooperation has a feasible R/C ratio ranged from 1.09 to 1.40. Enterprise rentability is 
counted from 45.79 % to 233.12 % and considered as a good rentability level. 
Economic rentability indicated a moderate rentability level ranging from 72.93 % to 
87.16 %. However both R/C and profitability ratios has a steady trend during the three 
years period. 

 
Keyword : The fresh milk, collection unit, profitability, Economic rentability, 
Enterprise rentability, R/C ratio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALISIS PROFITABILITAS PADA UNIT PENAMPUNGAN SUSU SEGAR 
KOPERASI UNIT DESA “SUMBER MAKMUR” DI DESA WATUREJO 

KECAMATAN NGANTANG KABUPATEN MALANG 
 
 

RINGKASAN 
 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Februari  sampai dengan 25 Maret 
2008 di Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” di Desa Waturejo Kecamatan 
Ngantang Kabupaten Malang. Tujuan penelitian adalah : 1) Mengetahui besar efisiensi 
usaha bila dilihat dari R/C Unit Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa 
“Sumber Makmur”. 2) Mengetahui besarnya profitabilitas yang diterima Unit 
Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”,  
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Lokasi penelitian 
dipilih secara purprosive sampling, yaitu pemilihan lokasi secara sengaja berdasarkan 
kriteria tertentu. Data yang diperoleh adalah data sekunder Koperasi Unit Desa 
“Sumber Makmur” dari tahun 2004-2006. Data yang diperoleh dianalisis secara 
deskriptif dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi yaitu R/C Ratio, rentabilitas 
usaha, dan rentabilitas ekonomi. 
 Hasil penelitian menunjukan laba yang diterima Koperasi Unit Desa “Sumber 
Makmur” pada tahun 2004, 2005 dan 2006 yakni Rp 32.705.328, Rp 48.168.249 dan 
Rp 1.776.848.586. Keberhasilan usaha pada Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
dapat dilihat dengan menggunakan R/C ratio dan rentabilitas. Efisiensi diukur melalui 
perbandingan tingkat penerimaan dan biaya produksi. Efisiensi usaha pada Koperasi 
Unit Desa “Sumber Makmur” berdasarkan R/C ratio pada tahun 2004 sebesar 1,09 
tahun 2005 sebesar 1,13 dan pada tahun 2006 sebesar 1,40 sehingga dapat dikatakan 
layak untuk mengembangkan usahanya.. Hasil analisis rentabilitas menunjukkan 
bahwa rentabilitas di ukur untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada 
tahun 2004 sebesar 45,79%, pada tahun 2005 sebesar 63,59% dan pada tahun 2006 
sebesar 233,12 untuk rentabilitas usaha. Sedangkan hasil analisis yang diperoleh dari 
rentabilitas ekonomi pada tahun 2004 sebesar 87,16%. Pada tahun 2005 sebesar 
82,18% dan pada tahun 2006 sebesar 72,93%.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama periode 3 tahun dari tahun 2004 
sampai dengan tahun 2006 menunjukkan : a. Rentabilitas usaha berfluktuasi 45,79-
233,12. b. Rentabilitas ekonomi berfluktuasi 72,93-87,16 c. Rasio R/C dan rasio 
profitabilitas selama 3 tahun menunjukkan trend yang konstan. 
 Disarankan untuk unit penampungan susu segar Koperasi Unit Desa “Sumber 
Makmur” dalam meningkatkan produksi susu segar harus memperhatikan kualitas susu 
dan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal maka Koperasi Unit Desa 
“Sumber Makmur” harus meminimalis biaya produksi sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan anggotanya. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian 

pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk mengembangkan sub sektor 

peternakan yang maju dan efisien. Sub sektor peternakan diharapkan terus 

meningkatkan peranannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, terutama 

yang terkait dengan kebutuhan nutrisi hewani, sebagai penghasil pangan protein 

hewani yang bernilai gizi tinggi disamping upaya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM), memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan 

pendapatan petani ternak. 

Pembangunan sub sektor peternakan sangat penting guna memenuhi 

permintaan masyarakat akan hasil peternakan. Meningkatnya pendapatan 

masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran pemenuhan 

kebutuhan gizi, menyebabkan permintaan akan hasil-hasil peternakan semakin 

meningkat. Salah satu bidang peternakan yang banyak dijumpai di masyarakat 

adalah peternakan sapi perah. Usaha peternakan sapi perah merupakan salah satu 

kegiatan usaha yang memiliki upaya dalam peningkatan manfaat ternak. Ternak 

sapi perah menghasilkan produk susu, yang mana produk susu ini  merupakan 

produk peternakan dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani yang memiliki 

nilai nutrisi tinggi (Susrini,1992). 

Menurut Saragih (2000) bahwa pembangunan peternakan tidak terlepas 

dari sub sektor lain yang erat kaitannya dengan sub sektor peternakan. 

Pertumbuhan dan perkembangan sub sektor peternakan sangat bergantung dari 
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pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor yang terkait dengan peternakan 

tersebut. 

Tujuan pengembangan peternakan adalah meningkatkan pendapatan dan 

pemerataan kesempatan usaha bagi peternak khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, serta meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat. Program-program pembangunan peternakan lebih lanjut dijabarkan 

dalam bentuk usaha produksi, konsumsi, tenaga kerja, ekspor-impor, pemasaran 

dan pasca panen (Mosher, 1983). 

Salah satu kegiatan usaha yang telah dikembangkan akhir-akhir ini adalah 

usaha peternakan sapi perah sebagai usaha yang dipandang cukup potensial dan 

layak, baik dalam jumlah ternak dan volume produksi susu untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam negeri. Pengembangan sapi perah sangat perlu 

dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut diatas, oleh karena itu pemerintah 

mengintensifkan program Inseminasi Buatan (IB), mengimpor sapi perah betina 

serta meningkatkan pendidikan peternak tentang usaha ternak yang dikelolanya 

dengan memberikan berbagai kemudahan dalam usaha pengembangan peternakan 

sapi perah. 

Keberhasilan pembangunan peternakan salah satunya dicerminkan melalui 

perkembangan populasi ternak, diantaranya populasi sapi perah. Meningkatnya 

produksi sapi perah di Indonesia merupakan salah satu akibat meningkatnya 

kebutuhan masyarakat akan susu yang semakin meningkat, memberikan peluang 

besar bagi perkembangan usaha ternak sapi perah.  

Usaha sapi perah rakyat tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia, baik 

sebagai usaha peternakan rakyat maupun sebagai perusahaan peternakan 
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komersial. Tujuan utama koperasi adalah untuk memaksimumkan keuntungan 

guna mensejahterakan anggotanya. Keuntungan dapat dicapai apabila koperasi 

dijalankan dengan manajemen yang baik, antara lain harus didukung oleh 

kemampuan peternak melakukan pengelolaan ternaknya, penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai, penyediaan pakan yang bermutu, pencegahan penyakit 

serta pemasaran hasil. 

Penyelenggaraan usaha ternak sapi perah bukan hanya nilai penerimaan 

saja yang perlu ditingkatkan tetapi diharapkan adanya peningkatan produksi 

dalam hal ini adalah produktifitas usaha ternak sapi perah. Peningkatan usaha sapi 

perah ditunjang oleh besarnya populasi yang tercermin dalam peningkatan jumlah 

kepemilikan ternak dan tata laksana yang baik sehingga adanya peningkatan 

pendapatan bagi usaha peternakan. Kemajuan dan perkembangan koperasi perlu 

dinilai dengan melaksanakan analisa terhadap kondisi keuangan koperasi, yaitu 

dengan melihat keuntungan yang dihasilkan setiap periode disebut sebagai analisa 

profitabilitas. Analisa profitabilitas penting untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dari unit usaha penampungan susu segar agar pihak manajemen dapat 

mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum sehingga dapat dilihat 

tingkat keberhasilan koperasi tersebut. Analisa profitabilitas juga dapat digunakan 

untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh koperasi setiap tahunnya. Oleh 

karena itu, analisa profitabilitas perlu dilakukan untuk memberikan gambaran 

tentang tingkat keuntungan koperasi yaitu semakin tinggi nilai rasio profitabilitas 

berarti manajemen usaha semakin bagus dan berhasil. 

Koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan 

membangun system perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
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kekeluargaan sehingga dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan 

peranan yang sangat penting bagi terwujudnya system perekonomian yang 

menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang 

menjadi anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya. 

Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi 

kebutuhan bersama para anggotanya. Kegiatan ini dapat meliputi usaha di bidang 

produksi, konsumsi, distribusi maupun usaha pemberian jasa seperti usaha simpan 

pinjam, angkutan, asuransi, perumahan dan lain sebagainya. 

Penelitian dilakukan di Unit Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” di Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Dimana daerah tersebut merupakan salah satu lokasi pusat usaha peternakan sapi 

perah di Kabupaten Malang. Desa Waturejo berada di wilayah kerja Koperasi 

Unit Desa Sumber Makmur, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, terletak 

pada ketinggian 625 m diatas permukaan air laut, dengan suhu udara harian 

berkisar antara 17-26 0C dan curah hujan dalam setahun 245 mm ( Sumber : 

Tinjauan curah hujan dan iklim Jatim ). Koperasi Unit Desa Sumber Makmur 

mempunyai wilayah kerja yang meliputi wilayah Kecamatan Ngantang yang 

berada di Desa Waturejo, dimana mempunyai beberapa pos penampungan susu di 

beberapa desa.    

 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan penelitian adalah : 

1.  Berapa besar efisiensi usaha bila dilihat dari R/C Unit Penampungan Susu 

Segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”? 
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2.  Berapa besarnya profitabilitas yang diterima Unit Penampungan Susu Segar 

Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah : 

1.  Mengetahui besar efisiensi usaha bila dilihat dari R/C Unit Penampungan 

Susu Segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”. 

2. Mengetahui besarnya profitabilitas yang diterima Unit Penampungan Susu 

Segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”. 

 
1.4 Kegunaan  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada Unit Penampungan Susu Segar Koperasi Unit 

Desa “Sumber Makmur” sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui 

produktifitas usaha ternak sapi perah yang telah diusahakan dan sebagai 

pertimbangan dalam pengembangan usaha ternak sapi perah. 

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Koperasi unit desa “Sumber Makmur” dibagi menjadi dua bagian yakni 

unit susu segar dan unit non susu segar. Setiap usaha selalu membutuhkan dana 

untuk membiayai operasi usaha. Dana yang digunakan dapat dipenuhi dari 

pemilik berupa modal sendiri maupun modal dari pinjaman pihak lain (modal 

luar). 
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 Pendapatan unit penampungan susu merupakan faktor yang dipengaruhi 

oleh besarnya produksi dan besarnya revenue yang diterima koperasi. Biaya 

produksi yang dikeluarkan unit penampungan susu terdiri atas biaya tetap dan 

biaya tidak tetap, biaya tetap yang dikeluarkan adalah penyusutan bangunan, 

penyusutan mesin, penyusutan perlengkapan kantor, pajak PBB, sewa tanah dan 

tenaga kerja. Biaya tidak tetap yang dikeluarkan unit penampungan susu adalah 

pembelian susu dari anggota, listrik, air dan transportasi. Biaya produksi dan 

penerimaan yang didapat maka diketahui besarnya pendapatan yang diterima oleh 

unit penampungan susu. Pendapatan yang diterima unit penampungan susu 

kemudian dilihat efisiensinya, dengan menghitung nilai rentabilitas usaha yaitu 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal usaha. 

 Pendapatan dari unit penampungan susu segar terhadap pemenuhan target 

koperasi dalam satu tahun berbeda-beda antara unit penampungan susu yang satu 

dengan unit penampungan susu lainnya. Faktor yang mempengaruhi pendapatan 

unit penampungan susu segar adalah jumlah kepemilikan ternak yang berkualitas. 

Nilai rentabilitas yang telah diketahui dalam suatu usaha, maka usaha tersebut 

dapat diketahui efisien atau tidak, meskipun sudah efisien usaha tersebut perlu 

pengembangan lebih lanjut agar pendapatan unit penampungan susu lebih 

meningkat. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

1. Semakin besar ratio R/C maka semakin efektif unit penampungan susu 

segar di Koperasi Unit Desa ”Sumber Makmur”. 

2. Semakin tinggi rentabilitas baik rentabilitas ekonomi maupun rentabilitas 

usaha maka semakin efisien manajemen pada unit penampungan susu 

segar di Koperasi Unit Desa ”Sumber Makmur” 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

 Keberhasilan dari pembangunan menyebabkan bertambahnya penduduk 

yang sadar akan gizi. Susu merupakan bahan makanan yang memegang peranan 

penting bagi perkembangan tubuh. Makanan memegang peranan penting untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dimana susu merupakan produk 

utama dari ternak perah yang merupakan bahan penting dalam kehidupan 

manusia, hal ini karena kandungan yang ada pada susu sangat komplek sebagai 

salah satu sumber protein hewani bagi manusia serta dapat mendorong 

pertumbuhan manusia sejak balita hingga dewasa.  

 Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

penting. Air susu sebagai sumber gizi berupa protein hewani sangat besar 

manfaatnya bagi bayi, bagi mereka yang sedang dalam proses tumbuh, bagi orang 

dewasa, dan bahkan bagi yang berusia lanjut. Susu memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi, sehingga sangat menunjang pertumbuhan, kecerdasan, dan 

daya tahan tubuh (Anonymous, 2000). 

 Siregar (1993) menjelaskan bahwa sapi perah Friesian Holstein 

mempunyai ciri-ciri : warna belang hitam putih, umumnya pada dahinya terdapat 

warna putih berbentuk segitiga, keempat kaki bagian bawah dan ujung ekor 

berwarna putih, tanduk pendek, tenang dan jinak. Berat badan untuk jantan 800 kg 

dan betina 625 kg serta mempunyai produksi susu sekitar 4500-5500 liter per 

periode laktasi. 
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 Untuk memperoleh produksi susu yang tinggi tergantung dari faktor 

sumber daya manusia dan sumber alam (Anonymous, 2000): 

1. Sumber daya manusia 

 Efisien usaha ternak tergantung dari peternak itu sendiri dalam kaitannya 

dengan pengusaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi pengelolaan 

usaha secara efisien. 

2. Sumber daya alam 

 Pengadaan bahan makanan berupa hijauan dan penguat memerlukan 

sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, bagi peternak dapat memilih 

lahan kurang produktif dan topografi berbukit untuk dimanfaatkan sebagai lahan 

hijauan.  

 Permasalahan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat 

dewasa ini menyebabkan dunia usaha juga semakin berkembang. Dunia usaha 

adalah aktivitas berproduksi, baik konsumsi, memproduksi ataupun aktivitas 

promosi. Usaha peternakan sapi perah termasuk salah satu bagian dunia usaha 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di pedesaan. Usaha 

peternakan di Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. 

Usaha ini selain merupakan sumber penghasilan juga merupakan sumber 

kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat dan dalam rangka pembangunan 

nasional, maka usaha peternakan perlu didukung dan dikembangkan (Nirwana, 

2003). 
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2.2 Pengertian Koperasi Unit Desa 

Menurut Instruksi Presiden No. 2 tahun 1978 tanggal 6 Februari 1978, di 

seluruh wilayah Republik Indonesia telah didirikan, dibina dan dikembangkan 

Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang 

merupakan wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan. Instruksi 

Presiden ini mengharapkan agar Koperasi Unit Desa menjadi pusat pelayanan 

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan serta memiliki fungsi 

perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi dan barang 

kebutuhan sehari-hari, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan 

perekonomian lainnya (Saragih, B. 2000). 

Fungsi perkreditan atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak 

dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian 

dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan modal. Selain 

bertujuan untuk mendidik para anggotanya agar bersikap hemat serta gemar 

menabung. Fungsi perkreditan koperasi biasanya juga bertujuan untuk 

membebaskan para anggotanya dari jeratan para renternir (Hermanto. 1996). 

Riyanto, B. 1999 menjelaskan pula bahwa dengan menabung serta 

memperoleh modal dari perusahaan yang mereka miliki sendiri, para anggota 

koperasi tidak hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha 

perusahaannya, akan tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh 

modal dengan biaya yang murah. Fungsi perkreditan koperasi akan menyebabkan 

terbatasnya ruang operasi yang tersedia bagi para pelepas uang atau renternir, 

yang cenderung sangat merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya. 
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Berdasarkan bidang usahanya Koperasi Unit Desa dikelompokkan 

berdasarkan ragam jasa yang ditawarkannya, sedangkan berdasarkan jenis 

komoditinya Koperasi Unit Desa dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan 

jasa yang menjadi objek usahanya. Berdasarkan jenis komoditi ini, Koperasi Unit 

Desa dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut : Koperasi 

Pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi Industri serta Kerajinan, dan Koperasi 

Jasa-Jasa. (Siregar, S. 1990) 

Koperasi peternakan (Supartono, 1986) adalah koperasi yang usahanya 

berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi peternakan biasanya 

beranggotakan para pemilik ternak dan para pekerja yang mata pencahariannya 

berkaitan secara langsung dengan usaha peternakan, sebagaimana halnya dengan 

koperasi pertanian dapat dikelompokkan lebih jauh berdasarkan jenis tanamannya, 

maka koperasi peternakan juga dapat dirinci berdasarkan jenis ternaknya. 

Koperasi peternakan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang hampir sama 

dengan koperasi pertanian. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Koperasi 

Pengolaan Susu, Koperasi Unggas dan lain sebagainya.  

 
2.3 Peran Koperasi Unit Desa 

Peran Koperasi Unit Desa (Suwandi, 1986) meliputi pengawasan, 

bimbingan dan fasilitas. Pengawasan yaitu kegiatan yang dilakukan Koperasi Unit 

Desa untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan koperasi itu sendiri 

maupun pihak lain yang mengadakan hubungan dengan koperasi, sedangkan 

dalam hal bimbingan yang diberikan koperasi kepada para peternak sapi perah 

dapat berupa penyuluhan tentang perkoperasian, yaitu memberitahukan kepada 

anggota koperasi dan masyarakat tentang berbagai kegiatan koperasi. Fasilitas 
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atau kemudahan ditujukan untuk membantu pengembangan dalam usaha yang 

dilakukan oleh anggota, adapun tugas-tugas dari Koperasi Unit Desa yang 

dianggap strategis meliputi tugas penyediaan, insentif produksi pada peternak, 

tugas pemasaran dan tugas pendidikan. 

Tugas persediaan dapat dibedakan menjadi persediaan bahan baku dan 

persediaan barang jadi. Masalah utama persediaan bahan baku adalah masalah 

pemenuhan kebutuhan bahan baku secara efisien dan tepat waktu, sehingga 

penundaan waktu proses dapat dihindari, dimana agar pemenuhan kebutuhan 

bahan baku dapat dilakukan secara efisien, maka koperasi setidak-tidaknya harus 

dapat menyusun skedul produksi yang jelas, menentukan jumlah satuan produk 

yang akan dijual, dan melakukan estimasi terhadap jumlah kebutuhan bahan baku 

(Swasono, 1985). 

Tugas pemasaran (Cohen, 1983) adalah suatu proses yang dilakukan oleh 

suatu usaha koperasi untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa 

yang dihasilkan, dimana sebagai suatu proses, maka kegiatan pemasaran dapat 

dibagi atas beberapa tahap kegiatan sebagai berikut : 

a. Analisis pasar 

b. Identifikasi kebutuhan konsumen 

c. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan konsumen 

d. Menguji rencana pemasaran dengan menempatkan produk ke pasar 

e. Evaluasi hasil-hasil pengujian rencana pemasaran. 

Masalah utama pemasaran adalah mengupayakan terpenuhinya kepuasan 

konsumen melalui perencanaan yang cermat terhadap elemen-elemen kunci 

pemasaran. 
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2.4 Modal Usaha  

 Modal secara umum dapat diartikan sebagai barang-barang bernilai 

ekonomi yang dapat digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan atau 

untuk meningkatkan produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-

barang konsumsi, jasa atau modal baru yang dapat digunakan dalam proses 

produksi (Soeharjo dan Dahlan, 1973).  

 Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru (Mubyarto, 1991). 

 Setiap usaha selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi usaha. 

Dana yang digunakan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun 

dari pinjaman pihak lain atau hutang (Sutrisno,2000). 

 Hermanto (1996) menjelaskan bahwa modal berdasarkan sifatnya dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

2. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa periode 

produksi, misalnya uang tunai dan bibit. 

Perbedaan fungsional antara modal kerja dan modal tetap adalah : 

1. Jumlah modal kerja adalah lebih fleksibel. Jumlah modal kerja dapat lebih 

mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan 

modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

2. Susunan modal kerja adalah relative variable. Elemen-elemen modal kerja 

akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal tetap 
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adalah relative permanent dalam jangka waktu tertentu karena elemen-elemen 

dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan. 

3. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek, 

sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu 

panjang. Untuk menentukan suatu modal masuk pada modal kerja atau modal 

tetap harus dilihat pada fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang 

bersangkutan (Riyanto,1999). 

 
2.5 Biaya Produksi 

 Biaya adalah satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses produksi 

untuk tercapainya suatu hasil produksi (Soedarsono,1986). Biaya dapat 

digolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variabel cost). 

Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah walaupun 

terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam usaha peternakan antara 

lain bunga modal, penyusutan dan asuransi. Biaya variabel (variabel cost) adalah 

biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya variabel dalam bidang peternakan meliputi biaya pakan, 

kesehatan, pembelian ternak, upah tenaga kerja dan bahan bakar 

(Prawirokusumo,1990). 

 Biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa agar siap 

digunakan oleh konsumen. Salah satu biaya yang harus ditanggung produsen 

dalam proses produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli factor-

faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi (Anonymous,1992). 
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 Penetapan biaya merupakan suatu proses langsung jika masukan yang 

dibeli pada satu periode yang sama dan jika harga yang dibayar perusahaan 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan diluar perusahaan. Biaya dikatakan sebagi 

opportunity cost yang merupakan biaya atas penggunaan suatu barang dalam 

suatu usaha tertentu yaitu manfaat yang dikorbankan atau kehilangan kesempatan 

dengan tidak menggunakan barang tersebut dalam penggunaan alternative 

terbaiknya (Lipsey, Stelner, dan Purvis,1989). 

 Boediono (1982) mengartikan produksi dalam arti luas dan arti sempit. 

Produksi dalam arti sempit merupakan suatu proses pendayagunaan sumber-

sumber yang telah tersedia, yang mana diharapkan terwujudnya hasil yang lebih 

dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan produksi dalam arti luas 

merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia untuk 

mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya yang terkelola dengan 

baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperhitungkan. 

 Biaya produksi didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh seorang 

petani atau peternak dalam proses produksinya serta membawanya menjadi 

produk (Hermanto,1996). Wasis (1993) menyatakan bahwa biaya produksi adalah 

penorbanan-pengorbanan yang mutlak yang harus diadakan atau dikeluarkan agar 

diperoleh sesuatu hasil. 

 Hasil yang diperoleh petani pada saat panen disebut produksi dan biaya 

yang dikeluarkan disebut biaya produksi. Biaya produksi dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu biaya-biaya yang berupa uang tunai misalnya upah kerja dan biaya in-

natura. Biaya panen, bagi hasil,  sumbangan dan mungkin pajak-pajak dibayarkan 
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dalam bentuk in-natura. Besar kecilnya bagian yang berupa uang tunai ini sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha (Mubyarto,1991). 

 Pembagian biaya diatas biaya produksi dapat dibagi menjadi biaya tetap 

dan tidak tetap. Nirwana (2000) menyatakan bahwa biaya produksi terdiri atas dua 

bagian utama, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). 

Fixed cost (FC) atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung 

pada jumlah produk yang akan dihasilkan, artinya biaya yang harus selalu tersedia 

meskipun proses produksi tidak atau belum dilakukan. Variabel cost (VC) atau 

biaya variabel atau biaya berubah merupakan biaya yang besar atau nilainya 

tergantung pada berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Dengan demikian, 

jika jumlah produksi yang dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan juga 

besar. 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa penambahan dari keseluruh biaya 

tetap dan biaya variabel adalah biaya total (Total cost) atau biasa dirumuskan 

menjadi TC = FC + VC. 

Untuk dapat menentukan harga maksimum, peternak biasanya menetapkan 

biaya produksi per liter susu. Biaya produksi rata-rata yaitu biaya produksi total 

dibagi dengan jumlah produksi (Mubyarto,1991). 

   
2.6 Penerimaan  

 Penerimaan (Revenue) merupakan nilai uang yang diperoleh dari 

penjualan hasil produksi. Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri 

dari penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan penjualan 

pupuk kandang. Sumber penerimaan yang terbesar dan utama adalah dari 



   

 18

penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu (Budiono, 1992). 

 Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang 

berbentuk fisik atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Hasil 

yang masih berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan 

sebagai upah, disimpan maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat dikatakan 

sebagai penerimaan apabila produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah 

uang atau harga. Harga pada saat penukaran sangat menentukan besarnya 

penerimaan, jadi penerimaan merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam 

bentuk uang. 

 Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1993). Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari 

penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan penjualan 

pupuk kandang. Sumber penerimaan yang terbesar dan utama adalah dari 

penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu.  

 
2.7 Keuntungan Usaha 

Keuntungan adalah jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih 

suatu usaha (Prawirokusumo,1990). Besar kecilnya laba yang diperoleh 

dipengaruhi juga oleh besar kecilnya modal usaha yang ditanamkan. Semakin 

besar modal usaha semakin besar pula keuntungan yang didapatkan dan 

sebaliknya. Jumlah keuntungan yang diperoleh dapat dijadikan ukuran 

keberhasilan dalam mengelola usaha atas modal yang ditanamkan. 
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 Keuntungan merupakan jumlah pendapatan yang dicapai dikurangi dengan 

biaya-biaya. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan (Ibrahim,1998). Keuntungan (Winardi, 

1988) adalah penerimaan total yang telah dicapai setelah dikurangi dengan biaya 

produk yang dikeluarkan. Pengusaha menghitung keuntungan dengan 

memperhatikan serta membandingkan antara harga jual barang di pasar atau harga 

pasar dengan harga pokok agar dapat dihitung untung rugi dari suatu usaha yang 

bersangkutan. 

 Nirwana (2003) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, produksi yang 

dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. Pendapatan 

bersih usaha tani dapat diketahui dengan mengukur imbalan yang diperoleh 

keluarga tani dalam mengeluarkan faktor-faktor produksi tenaga kerja, 

pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan 

kedalam usaha tani (Tjondrokusumo,1990). 

Usaha dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya memenuhi syarat 

cukup untuk membayar semua sarana produksi termasuk biaya angkutan dan 

administrasi, cukup untuk membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 

tanah dan depresi, dan cukup untuk membayar upah dan jasa-jasa lain yang 

dilibatkan dalam usaha (Riyanto,1999). 

 
2.8 Return Cost Ratio 

 Return cost ratio dihitung untuk mengetahui apakah usaha tani yang 

dijalankan untung atau rugi dapat diketahui dengan menggunakan analisis R/C. 
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R/C adalah singkatan dari Return Cost Ratio atau perbandingan antara penerimaan 

dan biaya, return dihitung sebagai penerimaan sedangkan cost dihitung sebagai 

total biaya produksi (Soekartawi, Soehardjo, Dillon and Hardaker, 1986). 

 Wisnuadji, Harsono dan Suparmoko (1979), menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan Return Cost Ratio (R/C Ratio). 

Nilai R/C Ratio merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang 

digunakan untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi, bila nilai R/C Ratio sama dengan satu, semakin besar nilai R/C Ratio 

semakin besar tingkat efisiensinya. 

 
2.9 Profitabilitas  

 Profitabilitas berasal dari kata profit dan ability, profit berarti pendapatan 

yang diterima dari suatu kegiatan bisnis setelah dikurangi biaya-biaya yang 

relevan sedangkan ability berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan 

sesuatu. Profitabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan usahanya (Subroto, 1984). 

 Profitabilitas merupakan hubungan antara laba yang didapat dengan hasil 

penjualan dari kegiatan perusahaan. Usaha dapat mempunyai laba yang positif 

tetapi mempunyai nilai profitabilitas yang kecil terhadap ukuran usahanya 

(Prawirokusumo, 1990). Analisis profitabilitas menunjukkan seberapa efektif 

seluruh usaha pada pengelolaan perusahaan tersebut (Gluech dan Jauch, 1994). 

 Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan, dimana rasio-rasio yang menghubungkan laba dengan 

penjualan digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam 

mengendalikan biaya penjualan, sedangkan rasio-rasio yang menghubungkan laba 
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dengan investasi. Analisis profitabilitas dalam perhitungannya menggunakan rasio 

Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin 

(NPM), Total Asset Turnover (TAT), Return on Invstment (ROI) dan Return on 

Equity (ROE). 

Weston dan Copeland (1995), menyebutkan bahwa rasio profitabilitas atau 

profitabilityratio mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari hasil penjualan dan investasi. Pengukuran 

profitabilitas akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi 

tingkat keuntungan dan perkembangan usaha dalam hubungannya dengan volume 

penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pengelola usaha. Perhatian 

lebih ditekankan pada profitabilitas karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, 

suatu usaha haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau profitable, sebab 

tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi usaha untuk menarik modal dari luar 

(Syamsuddin, 1994). 

 Profitabilitas tergantung pada analisis ekonomi dan keberhasilan 

implementasi dari proyek investasi baru. Mendefinisikan dan mengembangkan 

perubahan arus kas relevan yang diakibatkan oleh keputusan investasi serta 

mempertimbangkan hasilnya melalui proses penilaian ekonomi berdasarkan 

teknik arus kas relevan yang diakibatkan oleh keputusan investasi serta 

mempertimbangkan hasilnya melalui proses penilaian ekonomi. 

 Jenis rasio yang tersedia untuk menilai perusahaan secara singkat dapat 

dijelaskan dari sudut pandang manajemen berkaitan dengan efektifitas operasi, 

efektifitas pemanfaatan modal dan profitabilitas yang dicapai atas aktiva yang 

digunakan. Ukuran-ukuran ini semuanya dipengaruhi sampai titik tertentu oleh 
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ketidakpastian yang ada di dalam metode penilaian dan akuntansi, tetapi secara 

wajar tentang kinerja suatu perusahaan dan juga menyarankan bidang-bidang yang 

memerlukan analisis lebih lanjut. 

 
2.10 Rentabilitas 

 Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas 

terbagi menjadi dua antara lain: rentabilitas ekonomi dan rentabilitas usaha 

(Riyanto, 1992). 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan tersebut 

dan dinyatakan dalam persentase. Sedangkan yang dimaksud dengan rentabilitas 

usaha adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut di lain fihak. Dengan kata lain bahwa rentabilitas usaha adalah 

kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya 

untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 1992). 

 Tjiptoadinugroho (1985) menyatakan tentang criteria prosentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut : 

1. Rentabilitas 1-25 % termasuk dalam kategori buruk. 

2. Rentabilitas 26-50 % termasuk dalam kategori rendah. 

3. Rentabilitas 51-75 % termasuk dalam kategori cukup. 

4. Rentabilitas 76-100 % termasuk dalam kategori baik. 

5. Rentabilitas > 100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 
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II. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 25 Februari 

sampai dengan 25 Maret 2008 di Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” Desa 

Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan 

lokasi secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yakni sebagian besar penduduk 

di Desa Waturejo tersebut banyak yang berternak sapi perah, peternak telah 

menjalani usaha ternak sapi perah minimal dua tahun, hal ini bertujuan bahwa 

peternak adalah anggota koperasi ”Sumber Makmur” dengan pertimbangan bahwa 

nilai tukar yang diterima peternak tidak terdapat keragaman dalam melakukan 

transaksi penjualan susu segar (Chadwick dan Bahr,1991). Penentuan Koperasi 

Unit Desa “Sumber Makmur” sebagai lokasi penelitian adalah dengan 

pertimbangan bahwa Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” mampu berkembang 

dengan baik dari tahun 1980 sampai sekarang. Data yang diperoleh berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh peneliti 

secara langsung ditempat penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain misalnya buku, surat 

kabar atau dari lembaga (Dharmmesta, 1993). 
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3.3 Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian 

dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian. 

Rumus yang digunakan antara lain: 

1. Biaya Total (Bishop dan Tossaint, 1979). 

     TC = FC + VC 

 Keterangan : 

 TC = total cost (biaya total) 
 FC = fixed cost (biaya tetap) 
 VC = variabel cost (biaya tidak tetap) 
  
 
2. Penerimaan Total (Bishop dan Tossaint, 1979). 

     TR = Pq x Q 

 Keterangan : 

 TR = total revenue (penerimaan total) 
 Pq = price of quantity (harga satuan) 
 Q = quantity (output) 
 
3. Pendapatan (Bishop dan Tossaint, 1979). 

     π = TR – TC 

 Keterangan : 

 π = pendapatan (Rp/bulan) 
 TR = total penerimaan (Rp/bulan) 
 TC = total biaya (Rp/bulan) 
 
4. Efisiensi usaha (Riyanto, 1999). 

     RC Ratio = R/C 
     R = Pq.Q 
     C = FC + VC 
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Keterangan : 

R  = revenue (penerimaan) 
C  = cost (biaya) 
Pq  = price (harga output) 
Q  =  output 
FC  = fixed cost (biaya tetap) 
VC = variable cost (biaya variabel)  
 

5. Rentabilitas Ekonomi (Riyanto,1999). 

    %100x
ModalTotal
KotorLabaR =  

Keterangan : 

R =  rentabilitas 
L  =  laba kotor 
M =  total modal 
 
Rentabilitas Usaha 

     %100%90 x
SendiriModal

bersihLabadariR =  

 

Keterangan : 

R  =  rentabilitas 
L  =  laba bersih 
M  =  modal sendiri 
 

3.4 Batasan Istilah  

1. Biaya (Cost) adalah keseluruhan pengorbanan yang digunakan dalam 

proses produksi untuk kelangsungan usaha. 

2. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output. 

3. Biaya tidak tetap (variabel cost) adalah biaya yang berubah sesuai dengan 

perubahan besarnya produksi. 
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4. Biaya total atau total biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dipakai dalam usaha peternakan yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. 

5.  Modal adalah barang atau uang yang bersama sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang baru. 

6.  Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

7.  Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa periode 

produksi, misalnya uang tunai dan bibit. 

8.  Penerimaan merupakan nilai dari jumlah produk yang dihasilkan dikalikan 

dengan harga jual per unitnya. 

9.  Profitabilitas adalah hubungan laba yang didapat dengan hasil penjualan 

dari kegiatan perusahaan.  

10. Return on Investment adalah perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan total aktiva yang pengukurannya dalam satuan persen. 

11. Return on Equity adalah perbandingan laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri yang pengukurannya dalam satuan persen. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Desa Waturejo terletak di sebelah utara dari wilayah kecamatan Ngantang. 

Ketinggian wilayah Desa Waturejo adalah 625m di atas permukaan laut. Curah 

hujan di desa ini rata-rata sebesar 245mm/tahun dan suhu udara rata-rata adalah 

17-26 0C. Keadaan ini sangat cocok untuk usaha peternakan sapi perah. 

Anonimous (2003) menyatakan bahwa pada umumnya sapi perah yang dipelihara 

di Indonesia ialah FH dan PFH (Peranakan Friesien Holstein). Sapi tersebut 

berasal dari daratan Eropa yang memiliki lingkungan hidup dengan temperatur 

kurang dari 22 0C. 

 Kondisi di Desa Waturejo sebagian besar wilayahnya merupakan 

perbukitan dan pegunungan yang sesuai untuk dimanfaatkan sebagai usaha 

pertanian dan peternakan. Desa Waturejo merupakan salah satu dari tiga belas 

desa di Kecamatan Ngantang. Batas Desa Waturejo sebelah utara adalah Desa 

Jombok, sebelah selatan adalah Desa Kaumrejo dan Sumberagung, sebelah barat 

adalah Desa Tulungrejo, dan sebelah timur adalah Kecamatan Kasembon. 

 Jarak desa dari kecamatan sejauh 2 km yang dihubungkan oleh jalan raya 

jurusan Malang - Jombang/Kediri dan jarak desa dengan pemerintah kabupaten 

sekitar 32 km. Letak desa yang relatif dekat dengan jalan raya dan pusat 

pemerintah kecamatan dapat mendukung kelancaran transportasi pemasaran susu 

segar dan sarana produksi. Keadaan tersebut merupakan daya dukung yang perlu 

diperhatikan dalam usaha ternak sapi perah.  
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Sejarah didirikannya Badan Hukum Koperasi Unit Desa Sumber Makmur 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang adalah pada tanggal 23 Juni 1980 atau 

tepatnya 27 tahun silam yang dimotori oleh tokoh-tokoh terkemuka dan didukung 

oleh para petani yang menginginkan kekuatan ekonomi yang dibangun secara 

bersama-sama dalam bentuk koperasi. Tahun 1973 didirikanlah Badan Usaha Unit 

Desa (BUUD) berdasarkan Instruksi Presiden No.4 tahun 1973 dan SK Bupati TK 

II Kabupaten Malang dengan No. D 2075/K-73, sebagai wadah perekonomian 

yang menamping stock pangan nasional dan beranggotakan 2.307 orang. 

Perkembangan selanjutnya BUUD 1972/1979 ini diubah menjadi Koperasi Unit 

Desa (KUD) berdasarkan INPRES No 2 tahun 1978. Pada tanggal 18 Juni 1980 

disyahkan sebagai Koperasi atau Koperasi Unit Desa yang berbadan hukum 

dengan SK KAKANWIL DEPKOP TK I Jawa Timur No. 4513/Bangwas/(1)/80 

sebagai berikut : 

- Nama Koperasi  :  KUD “ Sumber Makmur “ Desa Waturejo     Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang 

- Badan Hukum  :  No. 4513/BH/II/80 tanggal 23 Juni 1980 

- Berkedudukan  : Di desa Waturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten 

Malang 

- Keanggotaan  : 2.387 orang dari anggota BUUD dengan simpanan 

pokok Rp 1.000,-/anggota 

Koperasi Unit Desa Sumber Makmur untuk pertama kalinya mengadakan 

rapat anggota pada tahun 1980 dan menghasilkan keputusan yaitu mengesahkan 

LPJ ( Laporan Pertanggung Jawaban ) pengurus dan hasil pemeriksaan pengawas 

dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan Koperasi Unit Desa Sumber 
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Makmur dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. 

Berbagai prestasi yang membanggakan telah berhasil diraih oleh Koperasi Unit 

Desa Sumber Makmur, antara lain : 

1. KUD Terbaik I Tingkat Nasional. 

 Memperoleh predikat KUD Terbaik I tingkat Nasional dengan SK Menkop 

No 6127/KPTS/M/VI/90 : 29 Juni 1990. 

2. KUD MANDIRI Teladan Tahun ke I. 

 Tahun 1991 memperoleh predikat KUD Mandiri Teladan Pemula Tingkat 

Nasional dengan SK MENKOP No 704/KEP/M/VI/1991 : 15 Juni 1991. 

3. KUD MANDIRI Teladan Tahun ke II. 

 Tahun 1992 memperoleh predikat KUD Mandiri Teladan Tingkat 

Nasional dengan SK Menkop No 1156/KEP/M/VII/1992 : 11 Juli 1992. 

4. KUD Mandiri Teladan Tahun ke III 

 Tahun 1993 memperoleh predikat KUD Mandiri Teladan Tingkat 

Nasional dengan SK MENKOP No 1389/KEP/M/VI/1993 : 24 Juni 1993. 

5. KUD MANDIRI Teladan Tahun ke IV 

 
4.2 Keadaan Umum Koperasi Unit Desa Sumber Makmur 

Koperasi Unit Desa Sumber Makmur terletak di desa Waturejo tepatnya di 

Jalan Raya Ngantang, Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, Jawa Timur yang 

berjarak kurang lebih 50 km dari Kota Malang. Lokasi ini di dukung oleh keadaan 

geografis wilayah Ngantang yang memiliki ketinggian 625-650 m di atas 

permukaan laut, dengan temperatur 17-26 0C. Rata-rata curah hujan 245-250 

(mm/tahun). Kondisi yang dimiliki tersebut membuat wilayah Koperasi Unit Desa 

Sumber Makmur cocok untuk pengembangan usaha ternak sapi perah, dimana 
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sesuai dengan pendapat Sarwiyono (1990), yang menyatakan bahwa tempat 

dengan ketinggian di atas 300-1.500 m di atas permukaan laut umumnya 

merupakan tempat yang cocok untuk usaha ternak sapi perah.  

Desa Waturejo secara administratif terdiri dari tiga dusun, yaitu Watu 

Kidul, Watu Lor dan Sumbergondo. Desa Waturejo berada dalam wilayah kerja 

KUD Sumber Makmur, dimana jarak antara dusun di Desa Waturejo dengan KUD 

relative dekat. Jarak paling jauh adalah dusun Sumbergondo, yaitu sekitar 500 m 

dari KUD. 

 
4.3 Keadaan Tanah dan Potensi Kependudukan  

Lokasi Koperasi Unit Desa sumber Makmur memiliki luas wilayah 15.976 

ha, dengan penggunaan lahan dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut (Data 

Primer Koperasi Unit Desa Sumber Makmur) : 

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Wilayah Koperasi Unit Desa Sumber 
Makmur 

Penggunaan Lahan Luas (ha) Presentase (%) 
Sawah  1.162  7,28 
Tegal  2.426  15,19 
Pemukiman  997  6,25 
Tanah Huma  1.205  7,55 
Tanah keperluan umum  216  1,36 
Hutan  9.970  62,41 
Total 15.976 100,00 

Sumber : Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 

Kecamatan Ngantang memiliki : 

1.  Jumlah desa  :  13 desa 

2.  Jumlah penduduk  :  54.903 jiwa 

3.  Jumlah penduduk laki-laki  :  28.358 jiwa 

4.  Jumlah penduduk perempuan  :  26.545 jiwa 
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4.4 Mata Pencaharian 

 Data monografi Desa Waturejo menunjukkan bahwa struktur mata 

pncaharian penduduk Desa Waturejo sangat bervariasi. Struktur mata pencaharian 

penduduk dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Waturejo Tahun 2006 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) Prosentase (%) 
1. Buruh tani/petani  999  63,50 
2. Pedagang  20    1,30 
3 Peternak  287  18,30 
4. PNS  10    0,60 
5. Swasta  250  15,90 
6. Lain-lain   6    0,40 
JUMLAH   1573  100,00 

Sumber : Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 

 Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Waturejo mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan peternak, masing-

masing menempati porsi sebesar 63,50 % dan 18,30 % dari 1573 penduduk yang 

bekerja. 

 Mata pencaharian penduduk yang sebagian besar petani dan peternak 

disebabkan Karena tanah di Desa Waturejo yang relative subur dan cocok 

digunakan untuk bercocok tanam. Keadaan lingkungan di Desa Waturejo juga 

sangat mendukung untuk pemeliharaan sapi perah seperti ketersediaan hijauan dan 

limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, topografi dan 

sarana pemasaran dengan adanya Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 

sehingga banyak penduduk yang memelihara sapi perah sebagai mata 

pencaharian. 
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4.5 Keadaan Keuangan Koperasi 

 Koperasi sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan masyarakat 

dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan ekonomi dalam 

periode tertentu, sehingga perlu diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap 

setahun sekali. Kegiatan pencatatan keuangan dilakukan oleh tiga orang staf yang 

meliputi pembelian, penjualan, pencatatan biaya operasional dan pencatatan 

modal pinjaman. Koperasi Unit Desa Sumber Makmur selalu melakukan 

pencatatan atas transaksi yang terjadi setiap hari. Catatan tersebut kemudian 

disusun dalam bentuk laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. 

 

4.6 Permodalan Unit Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa “Sumber 

Makmur” 

 Modal usaha Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” berasal dari modal 

intern dan ekstern koperasi. Modal intern koperasi diperoleh dari anggota berupa 

simpanan pokok, simpanan wajib anggota, cadangan koperasi, serta modal donasi. 

Modal ekstern berasal dari pinjaman jangka panjang dengan bunga dari bank 

(Bukopin, Fentura). Modal usaha Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” dari 

tahun 2004 sampai 2006 dijelaskan pada tabel 3 berikut ini : 

Tabel 3. Perkembangan Permodalan Unit Penampungan Susu Segar Periode 
2004-2006. 

Tahun Modal Sendiri (Rp) Modal Luar (Rp) Total Modal (Rp) 
2004 6.427.536.775 35.055.176.000 41.482.712.777 
2005 6.816.551.530 37.790.622.077 44.607.173.607 
2006 6.859.682.400 56.374.608.762 63.234.291.163 

Sumber: Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
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GRAFIK  3
PERKEMBANGAN PERMODALAN UNIT PENAMPUNGAN SUSU SEGAR

PERIODE 2004-2006
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 Tabel 3 menunjukkan bahwa perkembangan modal Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” dari tahun 2004 sampai dengan 2006 relatif meningkat yakni 

pada tahun 2004 sebesar Rp 41.482.712.777, pada tahun 2005 sebesar Rp 

44.607.173.607, dan pada tahun 2006 total modal yang diterima lebih meningkat 

dari 2 tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 63.234.291.163.  

 
4.7 Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

perusahaan, yang dikelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap 

(Widodo dan Ngapuli,1993). Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Koperasi Unit 

Desa “Sumber Makmur” meliputi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap 

(variabel cost). Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” berbeda setiap tahunnya. Biaya produksi yang dikeluarkan  

oleh Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” terdiri atas biaya tetap dan tidak 

tetap, yaitu: 
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1. Biaya tetap terdiri atas: Sewa tanah, Gaji karyawan, Angkutan Susu ke PT. 

Federasi Susu Indonesia, Bahan Bakar Minyak,Mesin/colling/kendaraan, 

Perawatan & perbaikan, mesin/colling, Suku Cadang mesin /colling/Peral, 

Bahan Kimia, Alat Proses dan Pendingin susu, Peralatan kerja lapangan. 

2. Biaya tidak tetap terdiri atas: Upah tenaga harian, Operasional rapat dan 

kantor, Pemeliharaan harta tetap, Adm. dan alat tulis kantor, Perb. Saluran 

dan peng. Air bersih, Beban organisasi karyawan, Sumbangan, 

Operasional petugas lapangan, Subsidi pada pelayanan teknis, Subsidi 

pada makanan ternak, Subsidi pada umum, Pembelian dari peternak. 

Tabel 4. Laporan Rugi Laba Unit Penampungan Susu Segar Periode 2004-
2006. 

NO URAIAN 2004 2005 2006 

1. PENERIMAAN    
A Penjualan ke PT. Federasi Susu 

Indonesia  33,660,734,237 34,094,173,845 45,975,568,851
B Penjualan ke Greenfields 2,311,143,827 2,556,278,902 116,249,299
C Penerimaan Lain-lain :  

 - Pdpt. bunga pinjaman karyawan 42,796,655 3,168,458 5,481,538
 - bunga dari unit simpan pinjam 46,725,879 1,251,166 2,273,274
 - Subsidi dari unit susu 98,256,725 6,524,376 19,861,737
  Jumlah Penerimaaan 36,159,657,323 36,661,396,747 46,119,435,149

2. Pembelian dari Anggota     
A Pembelian dari Anggota 29,164,206,658 29,185,596,091 39,068,740,863

3. Biaya Tetap :    
A Sewa tanah 25,625,000 30,000,000 35,300,000
B Gaji Karyawan 427,123,550 438,642,500 547,988,200
C Angk. Susu ke PT.FSI/lokal 1,020,102,080 1,009,359,823 1,413,878,091
D Peraw. & perbaik. Mesin/Colling 106,118,968 39,360,055 62,543,750
E Suku Cadang mesin/Colling/Peral. 86,000 19,804,398 46,554,100
F Bahan Kimia 74,168,218 88,841,547 113,736,500
G Alat Proses dan Pendingin susu 60,103,425 72,682,500 70,342,014
H Peralatan kerja lapangan 5,478,750 6,081,500 73,750

  Jumlah Biaya Tetap 30,883,012,649 30,890,368,414 41,359,157,268
4. Biaya Tidak Tetap     

A Upah Tenaga harian  9,190,000 28,250,000 32,195,000
B Operasional rapat dan kantor 602,400 45,000 10,000
C Pemeliharaan harta tetap 2,228,750 1,899,950 847,750
D Adm. & Alat tulis kantor 18,430,683 24,573,110 22,016,587
E Perb. Saluran & peng. Air bersih 7,314,250 15,184,600 1,165,250
F Beban organisasi karyawan 201,103,034 210,954,063 273,658,053
G Sumbangan & Representasi 716,950 943,000 626,750
H Operasional petugas lapangan 87,597,500 156,794,150 270,872,980
I Subsidi pada pelayanan teknis 670,485,817 645,186,719 0
J Subsidi pada makanan ternak 2,365,424,967 2,276,075,371 1,001,421,851

K Subsidi pada umum 1,844,977,195 2,323,730,821 1,334,294,474
L Pembelian dari Peternak 35,867,800 39,223,300 46,322,600

  Jumlah Biaya Tidak Tetap 5,243,939,346 5,722,860,084 2,983,431,295
 Total Biaya Produksi 36.126.951.995 36,613,228,498 44.342.588.563
 JUMLAH PENERIMAAN  36,159,657,323 36,661,396,747 46,119,435,149
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GRAFIK 4 
TOTAL BIAYA
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Biaya tetap merupakan biaya produksi yang dikeluarkan Unit 

Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”. Dari tabel 

diatas dapat dilihat biaya operasional dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. 

Pada tahun 2004  Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” mengeluarkan biaya 

tetap sebesar Rp 30.883.012.649 pada tahun 2005 Koperasi Unit Desa “Sumber 

Makmur” mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp 30.890.368.414 dan pada tahun 

2006 Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” mengeluarkan biaya tetap sebesar 

Rp 41.359.157.268. Total biaya produksi Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 

mengeluarkan biaya dari tahun ke tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2006 

yakni Rp 36.126.951.995 pada tahun 2004, Rp 36.613.228.498 pada tahun 2005 

dan pada tahun 2006 total biaya produksi yang dikeluarkan Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” sebesar Rp  44.342.586.563. 
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4.8 Penerimaan 

 Penerimaan sering disebut sebagai pendapatan kotor yaitu produk total 

usaha dalam jangka waktu tertentu (Soekartawati, 1993). Penerimaan perusahaan 

berasal dari penjualan produk susu yang merupakan penerimaan terbesar dari 

perusahaan dan penerimaan lain yang berasal dari penjualan sapi afkir, sapi jantan 

dan pedet. Siregar (1990) menyatakan bahwa penjualan susu merupakan peoduk 

utama dalam usaha peternakan sapi perah disamping penjualan pedet, sapi afkir 

dan kotoran ternak. Besar kecilnya penerimaan perusahaan sangat tergantung pada 

jumlah susu yang diperoleh. Penerimaan yang berasal dari penjualan susu 

dipengaruhi oleh jumlah ternak yang dimiliki, semakin banyak ternak yang 

dimiliki maka produksi susu yang dihasilkan semakin banyak dan berpengaruh 

terhadap penjualan susu sehingga akan berperpengaruh terhadap penjualan susu 

sehingga akan berpengaruh pada penerimaan. Besarnya penerimaan Koperasi Unit 

Desa “Sumber Makmur” dari penjualan susu dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Penerimaan dari Penjualan Susu Koperasi Unit Desa “Sumber 
Makmur” tahun 2004 - 2006 

Uraian  Tahun  
 2004 2005 2006 
Penjualan ke PT. FSI Rp  33.660.734.237 Rp  34.094.173.845 Rp  45.975.568.851 
Bonus Kwalitas Rp    2.311.143.827 Rp    2.556.278.902 Rp    116.249.299 
Penerimaan lain-lain :    
a. Pendapatan Bunga 

pinj. karyawan 
Rp 42.796.655 Rp 3.168.458 Rp. 5.481.538 

b. Bunga dari unit 
simpan pinjam 

Rp 46.725.879 Rp 1.251.166 Rp 2.273.724 

c. Subsidi dari Unit 
susu 

Rp 98.256.725 Rp 6.524.376 Rp 19.861.737 

Total Penerimaan Rp  36.159.657.323 Rp  36.661.396.747 Rp 46.119.435.149 
Sumber: Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
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 Besar kecilnya penerimaan sangat bergantung pada jumlah susu yang 

diperoleh. Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa besarnya penerimaan dari 

penjualan susu pada Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” selama 3 tahun 

mengalami peningkatan. Peningkatan penerimaan pada Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” karena adanya peningkatan jumlah susu yang berhasil dijual. 

 

4.9 Pendapatan atau Keuntungan   

 Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dan besarnya biaya 

produksi atau pengeluaran. Besar kecilnya keuntungan pada usaha peternakan sapi 

perah tergantung dari jumlah penerimaan dan besarnya biaya operasi. Besarnya 

keuntungan atau laba kotor dari penjualan susu pada Koperasi Unit Desa “Sumber 

Makmur” tahun 2004 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini. 
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Tabel 6. Laba Usaha Unit Penampungan Susu Segar Koperasi Unit Desa 
“Sumber Makmur” periode tahun 2004-2006 

Tahun Penerimaan (Rp) Biaya Produksi (Rp) Laba Bersih (Rp) 
2004 Rp 36.159.657.323 Rp  36.126.951.995  Rp     32.705.328 
2005 Rp  36.661.396.747 Rp  36.613.228.498 Rp 48.168.249 
2006 Rp  46.119.435.149 Rp  44.342.586.563 Rp     1.776.848.586 

Sumber: Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
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 Laba bersih yang diperoleh unit penampungan susu segar Koperasi Unit 

Desa “Sumber Makmur” tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 terus mengalami 

peningkatan yakni pada tahun 2004 sebesar Rp 32.705.328,- tahun 2005 laba yang 

diterima meningkat dari tahun 2004 sebesar Rp. 48.168.249,- akan tetapi pada 

tahun 2006 laba yang diterima meningkat dari tahun 2004 dan 2005 yakni sebesar 

Rp 1.776.848.586. 

 Lipsey (1986) mengemukakan bahwa suatu perusahaan menghitung 

keuntungan dengan memperhatikan serta membandingkan antara harga pasar 

dengan harga pokok agar dapat dihitung untung rugi dari suatu usaha yang 
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bersangkutan. Laba usaha unit penampungan susu segar Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” merupakan kelebihan dari pendapatan kotor. Laba tertinggi 

terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp 1.776.848.586,- karena selisih dari total 

penerimaan dan biaya produksi lebih besar dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Sedangkan laba yang diperoleh paling rendah terjadi pada tahun 

2004 sebesar Rp 32.705.328,- karena selisih dari total penerimaan dan biaya 

produksi lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu unit 

penampungan susu segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” juga 

memperoleh pendapatan dari Laba Bersih dan Laba kotor unit penampungan susu 

segar periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 7 

dibawah ini : 

Tabel 7. Pendapatan diperoleh dari Laba Bersih dan Laba Kotor Unit 
Penampungan Susu Segar Periode 2004-2006. 

Tahun Laba Kotor Laba Bersih 
2004 Rp 36.159.657.323 Rp     32.705.328 
2005 Rp    36.661.396.747 Rp     48.168.249 
2006 Rp   46.119.435.149 Rp     1.776.848.586 

Sumber: Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
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 Besarnya laba kotor pada tahun 2004 adalah sebesar Rp 36.159.657.323,- 

pada tahun 2005 sebesar Rp 36.661.396.747,- dan pada tahun 2006 laba kotor 

yang diterima Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” sebesar Rp 46.119.435.149, 

Sedangkan laba bersih yang diterima Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” pada 

tahun 2004 adalah sebesar Rp 32.705.328,- pada tahun 2005 laba bersih yang 

diterima Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur”sebesar Rp 48.168.249,-  dan 

pada tahun 2006 laba bersih yang diterima Koperasi Unit Desa “Sumber 

Makmur”sebesar Rp 1.776.848.586,- 

 

4.10 Efisiensi Usaha Unit Penampungan Susu Segar 

 Keberhasilan usaha pada Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” dapat 

dilihat dengan menggunakan R/C ratio. Efisiensi diukur melalui perbandingan 

tingkat penerimaan dan biaya produksi. Efisiensi usaha pada Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” berdasarkan R/C ratio dapat dilihat pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Efisiensi Usaha Unit Penampungan Susu Segar Periode 2004-2006. 

Tahun Total Penerimaan (Rp) Total Biaya Produksi (Rp) R/C ratio 
2004 Rp  36.159.657.323 Rp   36.126.951.995 1,09 
2005 Rp    36.661.396.747 Rp   36.613.228.498 1,13 
2006 Rp  46.119.435.149 Rp   44.342.586.563 1,40 

Sumber: Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 
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Suatu usaha dikatakan layak apabila perhitungan R/C ratio memberikan 

hasil lebih besar dari satu. Tabel 8 menunjukkan bahwa efisiensi usaha Koperasi 

Unit Desa “Sumber Makmur” berdasarkan R/C ratio mengalami peningkatan pada 

tahun 2004 sampai 2006 yakni pada tahun 2004 R/C ratio adalah 1,09 dan pada 

tahun 2005 R/C rationya semakin meningkat dari tahun sebelumnya yakni 1,13 

pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 1,40. Variasi ini disebabkan 

karena nilai R/C ratio selalu dipengaruhi oleh besarnya jumlah penerimaan dan 

biaya produksi yang dikeluarkan Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” dalam 

satu periode usaha.  

 Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” dikatakan layak dikembangkan 

karena nilai R/C ratio yang diperoleh lebih dari satu. Nilai R/C yang lebih dari 

satu menerangkan bahwa hubungan dimana pada suatu periode usaha nilai total 

penerimaan lebih besar dari total biaya produksi yang dikeluarkan oleh Koperasi 

Unit Desa “Sumber Makmur”, dengan demikian Koperasi Unit Desa “Sumber 
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Makmur” dinyatakan layak untuk beroperasi karena terhindar dari kerugian. Nilai 

R/C ratio terbaik diperoleh pada tahun 2006 yakni 1,40 yang berarti dalam tahun 

2006 koperasi mampu melipatgandakan penerimaan sebesar 1,40 kali dari biaya 

produksi yang dikeluarkan. Penggunaan biaya produksi pada Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur”. Semakin tinggi nilai R/C menunjukkan semakin besarnya 

pendapatan atau keuntungan yang diterima Koperasi Unit Desa “Sumber 

Makmur”sehingga akan dapat meningkatkan efisiensi usaha.                                                                

Trend R/C Ratio yang fluktuasi dari tahun 2004 sampai dengan 2006 tidak 

signifikan secara statistik (Menolak Hipotesis) artinya bahwa R/C Ratio 

mempunyai trend yang stabil antara tahun 2004 sampai dengan 2006 yaitu 

berkisar antara 1,09 – 1,40. 

4.11 Rentabilitas 

 Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang 

menghasilkan laba. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Riyanto, 1999). 

 Tjiptoadinugroho (1985) menyatakan tentang kriteria prosentase 

rentabilitas usaha adalah sebagai berikut : 

a. Rentabilitas 1-25 % termasuk dalam kategori buruk. 

b.  Rentabilitas 26-50 % termasuk dalam kategori rendah. 

c.  Rentabilitas 51-75 % termasuk dalam kategori cukup. 

d.  Rentabilitas 76-100 % termasuk dalam kategori baik. 

e. Rentabilitas >100 % termasuk dalam kategori baik sekali. 
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Peternakan usaha sapi perah Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” 

besarnya rentabilitas usaha periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dapat 

dilihat pada tabel 9.  

 
4.11.1. Rentabilitas Usaha 

Rentabilitas usaha merupakan rasio atau perbandingan antara laba bersih 

dengan modal sendiri (Equity). 

Tabel 9. Rentabilitas Usaha unit Penampungan Susu Segar periode 2004-
2006. 

Tahun Laba Bersih (Rp) Modal Sendiri (Rp) Rentabilitas  
Usaha (%) 

2004 Rp 32.705.328 Rp  6.427.536.775 45,79 
2005 Rp   48.168.249 Rp  6.816.551.530 63,59 
2006 Rp   1.776.848.586 Rp  6.859.682.400 233,12 
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RENTABILITAS USAHA UNIT PENAMPUNGAN SUSU SEGAR
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Laba Kotor Modal Rentabilitas Ekonomi
 

Dari tahun 2004 sampai dengan 2006 bahwa laba bersih meningkat dari 

tahun 2004 ke tahun 2005 yakni sebesar Rp. 32.705.328 menjadi Rp. 48.168.249,- 

pada tahun 2005 ke 2006 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.1.776.848.586, 

begitu pula modal sendiri meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2005 yakni sebesar 
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Rp.6.427.536.775 menjadi Rp. 6.816.551.530 dan pada tahun 2006 menjadi 

Rp.6.859.682.400. Adapun rentabilitas usaha juga meningkat dari tahun 2004 ke 

2005 yakni sebesar 45,79 menjadi 63,59 dan pada tahun 2006 menjadi 233,12. 

Sehingga rentabilitas usaha dari tahun 2004 sampai 2006 dapat dikatakan dari 

buruk, cukup hingga baik sekali. 

 
4.11.2. Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi merupakan rasio atau perbandingan antara laba 

kotor dengan total modal. 

 
Tabel 10. Rentabilitas Ekonomi Unit Penampungan Susu Segar Periode 

2004-2006. 
 

Tahun Laba Kotor (Rp) Total Modal (Rp) Rentabilitas 
Ekonomi (%)

2004 Rp 36.159.657.323 Rp  41.482.712.775 87,16 
2005 Rp   36.661.396.747 Rp 44.607.173.607 82,18 
2006 Rp   46.119.435.149 Rp 63.234.291.163 72,93 
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Rentabilitas Ekonomi sapi perah di Unit Penampungan Susu Segar 

Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” periode 2004 - 2006, yakni pada tahun 

2004 sebesar 87,16%, sehingga dikatakan baik sekali tahun 2005 sebesar 82,18% 

sehingga dikatakan baik dan tahun 2006 sebesar 72,93% sehingga dikatakan 

cukup. Sedangkan laba kotor tahun 2004 sebesar Rp. 36.159.657.323 sedangkan 

pada tahun 2005 mengalami peningkatan dari tahun 2004 menjadi sebesar Rp. 

36.661.396.747 dan pada tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya menjadi sebesar 46.119.435.149. Selain itu dapat dilihat pada tabel 10 

bahwa total modal mengalami peningkatan pada tahun 2004 sebesar Rp. 

41.482.712.775 menjadi sebesar Rp. 44.607.173.607,- pada tahu 2005, dan pada 

tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 63.234.291.163,-. Sehingga dikatakan bahwa 

trend rentabilitas ekonomi dari tahun 2004-2006 stabil. 
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   V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 KESIMPULAN 

 Analisis Profitabilitas unit penampungan susu segar Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” sebagai berikut: 

1. Nilai R/C ratio antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 lebih dari 

satu yakni berkisar antara 1,09 sampai dengan 1,40 sehingga selama 3 

tahun menunjukkan tren yang konstan. 

2. Selama periode 3 tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 

menunjukkan : 

a.  Rentabilitas usaha berfluktuasi berkisar antara 45,79-233,12 termasuk 

dalam kategori baik sekali. 

b. Rentabilitas ekonomi berfluktuasi berkisar antara 72,93-87,16 

termasuk dalam kategori baik sekali.  

c. Dari pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi 

Unit Desa ”Sumber Makmur” dari tahun ke tahun efisien tetapi tidak 

signifikan hal ini disebabkan oleh t hitung < dari t tabel. 

5.2 Saran 

 Analisis profitabilitas unit penampungan susu segar Koperasi Unit Desa 

“Sumber Makmur” ditinjau dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat 

disarankan unit penampungan susu segar harus dapat meningkatkan penerimaan, 

jumlah volume dan harga penjualan susu lebih ditingkatkan agar usaha unit 

penampungan susu segar Koperasi Unit Desa “Sumber Makmur” lebih efisien dari 

tahun ke tahun. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2. 
 
 
PERHITUNGAN EFISIENSI USAHA (R/C) 
 
 

Tahun 2004 = 
CostTotal

RevenueTotal  

  = 
995.951.126.36
323.657.159.36   

  = 1,09% 
 

Tahun 2005 = 
CostTotal

RevenueTotal  

  = 
498.228.613.36
747.396.661.36   

  = 1,13% 
 

Tahun 2006 = 
CostTotal

RevenueTotal  

 = 
563.586.342.44
149.435.119.46   

 = 1,40% 
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Lampiran 3 

 

PERHITUNGAN RENTABILITAS 

a. Rentabilitas Usaha = %100%90 x
sendiriModal

bersihlabadari  

 Tahun 2004 = %100
775.536.427.6

328.705.32.%90 x  

  = 88,96 % 

 Tahun 2005 = %100%90 x
sendiriModal

bersihlabadari  

  = %100
530.551.816.6

249.168.48.%90 x  

  = 63,59 % 

 Tahun 2006 = %100%90 x
sendiriModal

bersihlabadari  

  = %100
400.682.859.6

586.848.776.1.%90 x   

  = 233,12 % 

 

b. Rentabilitas Usaha = %100x
ModalTotal
kotorLaba  

 Tahun 2004 = %100
775.712.482.41
323.657.159.36 x   

  = 87,16 % 

 Tahun 2005 = %100x
ModalTotal
kotorLaba  

  = %100
607.173.607.44
747.396.661.36 x  

  =   82,18 % 

 Tahun 2006 = %100x
ModalTotal
kotorLaba  

  = %100
163.291.243.63
149.435.119.46 x   

  = 67,40 % 
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Lampiran 4. 
 
Pengujian Hipotesis 
1. Rentabilitas usaha tahun 2004-2005 
 H0 : ≥  45,79 
 H1 : ≤  45,79 

 
t hitung = 

259.12
79.4569.54

2
79.45 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

   = 
41.1.59.12

90.8  

   = 
80.17
90.8  

   = 0.5 
 

S = Variasi = 
1

)( 2
1

−
−Σ

n
xx  

    = 
12

)59.63()79.45( 22

−
−+− xx  

    = 
1

)69.5459.63()69.5479.45( 22 −+−  

    = 21.7921.79 +  
    = 42.158  

     = 12,59 
 

69.54
2

38.109
2

59.6379.45
==

+
=x  

 
Kesimpulan : 
 0.5   <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 
 
 
2. Rentabilitas usaha tahun 2005-2006 
 H0 : ≥ 63,59 
 H1 : ≤ 63,59 
 t hitung = 

288.119
59.6336.148

2
59.63 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

    = 
41.1.88.119

77.84  

    = 
53.169

77.84   

    = 0.5 
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 S = Variasi = 
1

)( 2

−
−Σ

n
xxi  

= 
12

)12.233()59.63( 22

−
−+− xx  

= 
1

)36.14812.233()36.14859.63( 22 −+−  

= 11.718511.7185 +  
= 21.14370  
= 119.88 

 

36.148
2

71.296
2

12.23359.63
==

+
=x  

 
Kesimpulan : 
 0.5   <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 
1. Rentabilitas Ekonomi tahun 2004-2005 
 H0 : µ  ≥  87,16 
   µ  ≤  87,16 
 t hitung = 

252.3
16.8767.84

2
16.87 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

    = 
41.1.52.3

49.2−  

    = 
98.4

49.2−  

    = -0.5 
 

 S  =  Variasi = 
( )

1

2

−
−Σ

n
xxi  

     = 
12

)18.82()16.87( 22

−
−+− xx  

     = 
1

)67.8418.82()67.8416.87( 22 −+−  

     = 20.620.6 +  
     = 40.12  
     = 3.52 

67.84
2

34.169
2

18.8216.87
==

+
=x         
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Kesimpulan : 
 -0.5   <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 
 
 
2. Rentabilitas Ekonomi tahun 2005-2006 
 H0 : µ  ≥  91,11 
 H1 : µ  ≤  91,11 
 t hitung = 

254.6
18.8256.77

2
18.82 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

    = 
41.1.54.6

63.4−  

    = 
25.9

63.4−  

    = -0.5 
  

 S  =  Variasi = 
( )

1

2

−
−Σ

n
xxi  

     = 
12

)93.72()18.82( 22

−
−+− xx  

     = 
1

)56.7793.72()56.7718.82( 22 −+−  

     = 39.2139.21 +  
     = 78.42  
     = 6.54 
 

56.77
2

11.155
2

93.7218.82
==

+
=x  

  
Kesimpulan : 
 -0.5   <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 
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PENGUJIAN HIPOTESIS 
 
1. Ratio R/C Efisiensi Tahun 2004-2005 
 H0 : ≥ 1,09 
 H1 : ≤ 1,09 
 t hitung = 

203.0
09.111.1

2
09.1 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

    = 
41.1.03.0

02.0  

    = 
04.0
02.0  

    = 0.50 
 

S : Variasi  = 
( )

1

2

−
−Σ

n
xxi  

    = 
12

)13.1()09.1( 22

−
−+− xx  

    = 
1

)11.113.1()11.109.1( 22 −+−  

    = 0004.00004.0 +  
    = 0008.0  
    = 0,03 
 

11.1
2
22.2

2
13.109.1

==
+

=x  

  
Kesimpulan : 
 0.5   <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 
 
 
2.  Ratio R/C Efisiensi tahun 2005-2006 
 H0 : µ  ≥  1,13 
 H1 : µ  ≤  1,13 
 
 t hitung = 

219.0
09.127.1

2
13.1 −

=
−

=
−

s
x

ns
x µ  

    = 
41.1.19.0

14.0  

    = 
27.0
14.0  

    = 0.50  
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 S = Variasi = 
( )

1

2

−
−Σ

n
xxi  

     = 
12

)40.1()13.1( 22

−
−+− xx  

     = 
1

)27.140.1()27.113.1( 22 −+−  

     = 02.002.0 +  

     = 04.0  

     = 0,19 
 

27.1
2
53.2

2
40.113.1

==
+

=x  

  
Kesimpulan : 
 0.5  <  2.920 
 t hitung  <  t tabel hasilnya tidak signifikan 
 


