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AT SUB-DISTRIC OF JUNREJO MUNICIPALITY OF BATU 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This research is conducted in dairy cattle unit of “Mitra Bhakti Makmur” 
Cooperative at Junrejo, Municipality of Batu, from 20th June to 20th July 2008. 
Purposive sampling methods is used to select the location. The research is done by 
using the case study methods. The purpose of this research is to examine the 
feasibility study of the dairy farming at “Mitra Bhakti Makmur” Cooperative, 
especially on Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back 
Period (PBP) and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio).  

Data is analysed by descriptive analysis. The results show that the Net 
Present Value (NPV) is Rp. 167.308.900, lnternal Rate of Return (IRR) is 5,14%, 
Pay Back Period ( PBP ) is 4,03 years and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) is 1,02. 
It is concluded that dairy cattle unit at “Mitra Bhakti Makmur” Cooperative is 
feasible to be run 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 “MITRA BHAKTI MAKMUR” 

KECAMATAN JUNREJO KOTA  BATU 
 
 
 

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.Penelitian dilakukan di Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” yang berlokasi di Desa Junrejo kecamatan Junrejo Kota Batu pada 
bulan Juni sampai bulan Juli 2008. Obyek penelitian ditentukan secara purposive 
sampling. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Responden yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Sapi Perah Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur”. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
observasi dan wawancara.  

Tujuan penelitian adalah mengetahui kelayakan unit usaha sapi perah di 
Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 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 
Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” dan sebagai bahan informasi untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” dari tahun 2005 – 2009 sebesar Rp. 1.172.095.376, 1.086.963.724, 
1.312.454.322, 1.333.263.634 dan 1.383.516.163. Nilai NPV yang diperoleh 
sebesar Rp 167.308.900, IRR sebesar 5,14%, PBP selama 4,03 tahun dan B/C 
Ratio sebesar 1,02. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian adalah 
unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” layak untuk terus 
dikembangkan karena diperoleh nilai NPV yang lebih dari 0 (positif). Nilai IRR 
yang lebih besar dari Sosial Discount Rate, dan nilai B/C Ratio lebih dari 1 
(positif). Saran yang diberikan adalah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 
hendaknya menggunakan metode evaluasi usaha yang memperhitungkan nilai 
waktu uang, sehingga diperoleh tingkat keuntungan usaha atau kelayakan usaha 
yang akurat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang  

 Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju 

masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan subsektor peternakan 

bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi peternakan guna memenuhi 

kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia. 

Susu merupakan salah satu hasil dari produksi peternakan yang 

merupakan salah satu bahan makanan alam. Susu adalah sumber makanan 

utama bagi semua hewan mamalia yang baru lahir dan dapat pula menjadi 

bagian penting dari bahan makanan manusia. Komposisinya yang mudah 

dicerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang 

tinggi.menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang 

dapat diatur kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera 

konsumen. (Blakely and Bade, 1992) 

Dalam rangka menjamin tingkat pendapatan yang layak bagi anggota 

koperasi, maka pelaksanaan manajemen dituntut untuk melakukan perencanaan 

yang 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. 
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Manajemen suatu perusahaan mempunyai tugas dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan sehingga dapat melaksanakan tujuan perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan 

apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang telah dilaksanakan (Wibowo, 1995) 

Evaluasi usaha yang dilakukan pada umumnya kurang memperhitungkan 

metode evaluasi yang tepat, yang dapat diketahui tingkat penerimaan yang 

sebenarnya. Yaitu hanya memperhitungkan keuntungan yang diperoleh 

dari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran usaha peternakan yang 

dijalankan tanpa memperhitungkan tingkat suku bunga yang berlaku pada 

lembaga finansial. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi usaha 

dengan memperhitungkan tingkat suku bunga antara lain dengan analisis 

finansial dan analisis investasi. 

Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" merupakan usaha penampungan susu 

yang telah menjalankan usahanya selama sebelas tahun secara terus menerus 

dan mempunyai catatan yang lengkap mengenai usaha penampungan susu sapi 

perah. Penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi usaha penampungan susu 

yang dilakukan Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" dengan menggunakan 

analisis finansial. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam rangka mencari suatu ukuran menyeluruh tentang layak 

tidaknya suatu usaha yang telah dijalankan, maka analisis finansial perlu 

dilakukan terhadap kondisi keuangan koperasi sehingga dapat diketahui 
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apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk diteruskan daripada memperbesar 

devisit. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah 

berapakah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback 

Period (PBP) dan Gross Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio) Unit Usaha Sapi 

Perah Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" kecamatan Junrejo Kota Batu. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan unit usaha sapi perah 

di Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" 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 Koperasi 

"Mitra Bhakti Makmur" dengan menggunakan metode analisis 

finansial. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang diambil 

guna pengembangan unit usaha sapi perah di Koperasi "Mitra Bhakti 

Makmur" selanjutnya. 
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3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian 

lebih lanjut. 

1.5. Kerangka Pikir 

Koperasi sebagai suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk 

menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dengan motif keuntungan 

(Wasis, 1997). Koperasi dalam menjalankan usahanya banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Menurut Purwaningdiah (1997), menyatakan bahwa 

perkembangan koperasi dipengaruhi oleh pengalaman pengelola, pelayanan, 

partisipasi anggota, modal, pembinaan pemerintah dan iklim usaha. 

Koperasi dikatakan tumbuh atau berkembang jika koperasi tersebut 

berhasil meningkatkan volume penjualan, wilayah pemasaran yang dijangkau, 

ragam produk yang dihasilkan, harta kekayaan yang dioperasikan, 

penguasaan teknologi dan jumlah karyawan (Sutiarsih. 1997). Mengukur besar 

kecilnya koperasi dapat dilakukan dengan cara berdasarkan pada jumlah modal, 

jumlah anggota, jumlah volume usaha dan jumlah produk. 

Laporan keuangan umumnya terdiri dari neraca, laporan rugi laba serta 

laporan perubahan modal. Namun untuk koperasi laporan keuangan yang 

umumnya digunakan adalah laporan Sisa Hasil Usaha (SHU), neraca serta 

laporan rugi laba (Kadarsan. 1995). Menurut Rudianto (2006) Sisa Hasil 

Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima selama 

periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh 

penghasilan.  
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Secara ringkas alur kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

seperti pada gambar 1. 

 

. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

Penilaian finansial ini ditinjau dari biaya dan penerimaan produk berupa 

penjualan susu segar kemudian menggunakan analisis Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP), dan Gross 

Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio). Analisis finansial digunakan untuk 

mengetahui kelayakan suatu usaha dengan kriteria usaha tersebut layak 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

Unit Penjualan Susu 

Benefit Cost 

Kelayakan Usaha 

Tidak layak dikembangkan 

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

Layak Dikembangkan 

Pengembangan Usaha / 
Dilanjutkan 

Evaluasi 
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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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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah 

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 sapi perah dalam bentuk perusahaan adalah suatu bentuk 

pemeliharaan sapi perah diselenggarakan secara komersial dimana semua korbanan 

berasal dari keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. Mubyarto (1990). 

Usaha peternakan adalah suatu organisasi produksi dimana peternak sehagai 

usahawan yang mengorganisir alam (ternak). tenaga kerja dan modal dengan 

tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (Soehardjo dan Dahlan, 1971). 

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. 

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 
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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 komersil. 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 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 
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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 Sapi Perah 

Pengembangan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai 

alternatif kelembagaan, namun pengembangan aktivitas ekonomi yang berbasis 

kerakyatan memerlukan pendekatan yang memungkinkan keterlibatan 

masyarakat secara luas dalam proses pembangunan ekonomi tersebut serta 

untuk lebih menjamin terjadinya pemerataan. Ekonomi berazaskan atau 
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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 (Suhyakto dan Cahyono, 1993). 

Koperasi sapi perah merupakan perusahaan yang bergerak di dalam 

produksi susu segar dan kemudian dipasarkan ke industri susu sebagai bahan 

baku susu olahan dan produk asal susu lainnya. Koperasi dalam memproduksi 

susu segar bermitra dengan peternak rakyat yang menjadi anggota koperasi. 

Sebagai anggota koperasi, peternak adalah juga pemegang saham 

melalui simpanan wajib dan simpanan pokok dan sebagainya. Dengan 

demikian keberhasilan koperasi dalam bisnis susu segar secara langsung 

merupakan keberhasilan para peternak anggota itu sendiri. Sebaliknya 

jika terjadi mismanajemen dalam pengurusan koperasi akan merugikan 

perkembangan peternak anggota koperasi. Pada kenyataannya, berbagai 

laporan penelitian memperlihatkan bahwa usaha sapi perah rakyat selama 25 

tahun terakhir tidak mengalami perkembangan, malah cenderung statis, 

khususnya dalam ukuran usaha yang tetap bertahan pada skala 2-3 ekor 

per peternak. Pada sisi koperasi dilaporkan pula bahwa hanya 20 persen dari 

total koperasi sapi perah yang dapat dinyatakan beroperasi secara layak 

dengan tingkat produksi yang relatif tinggi. 

Permintaan susu dalam negeri relatif besar dan terus mengalami 

pertumbuhan dan baru dapat dipenuhi 30 persen sedangkan sisanya dipenuhi 

melalui impor. Beherapa tahun lagi, Indonesia akan memasuki pasar bebas 
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dunia, dan ini berarti koperasi harus segera mencari jalan keluar bagi 

peningkatan produksi dan menjadi tuan di rumah sendiri. Sekalipun setelah 

krisis ekonomi, susu impor menurun dan penyerapan susu segar dalam 

negeri meningkat, IPS akan lehih menyukai impor susu karena harganya akan 

lehih murah. Meskipun saat ini, harga susu dunia melonjak hingga lebih dari 

100% akibat kekeringan di Australia. Selama Januari hingga Juni 2007, 

harga bahan baku susu berupa full cream milk powder impor naik dari 2.900 

dolar AS per ton menjadi 4.500 dolar AS per ton. 

Kebutuhan susu dalam negeri yang dapat dipasok dari produksi dalam 

negeri baru mencapai 45% (360.000 ton) dari total kebutuhan 800.000 ton, 

sehingga sisanya masih diimpor dari luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, maka produksi dalam negeri harus ditingkatkan, baik kuantitas 

maupun kualitasnya. Secara nasional, sebagian besar agribisnis sapi perah 

merupakan peternakan rakyat yang ditangani koperasi, sehingga sebagian 

besar (90%) produksi susu ditangani oleh koperasi. (Anonymous, 1999) 

Koperasi dilihat dari asal katanya yang herasal 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. Koperasi 

menurut undangundang 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 
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gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi hertujuan 

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 international Labour 

Organization (ILO), koperasi didefinisikan sebagai suatu perkumpulan orang 

yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama melalui 

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 secara 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. Pemhagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, 

4. Adanya pembatasan bunga modal, berdasarkan atas keputusan rapat 
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anggota, 

5. Kemandirian (Kholmi,l999). 

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, infiormasi 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 

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 
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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: 

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

bersama faktor-faktor produksi lainnya untuk menghasilkan barang-barang 

produksi pertanian (Hermanto, 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. 

Investasi 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 rill 

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. 

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 
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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 berasal dari luar seperti pinjaman bank dan bantuan atau 

pinjaman dari pemerintah (Kadarsan, 1995). 

 

2.4. Konsep Biaya 

Istilah biaya dapat didefinisikan dalam sejumlah cara dan definisi yang 

benar dari situasi ke situasi tergantung pada bagaimana angka biaya tersebut 

digunakan (Pappas clan 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 
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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 hahwa biaya tetap adalah hiaya yang tidak dipengaruhi oleh naik 

turunnya produksi yang dihasilkan, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung, 

penyusutan, bunga bank, asuransi dan lain sebagainya. Welsch, et al (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 
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biaya yang relative 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 variable. Dunia usaha peternakan 

biasanya biaya pakan merupakan biaya produksi terbesar yaitu berkisar antara 

69 sampai 80 % dari seluruh biaya total (Prawirokusumo, 1990). 

 

2.5. 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. 

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 
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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. 

 

2.6. Benefit 

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

tiga macam yaitu : 

1. Direct Benefit 

Direct Benefit berupa kenaikan dalam output fisik atau kenaikan output 

yang disediakan karena adanya perbaikan kualitas, perubahan 

lokasi, perubahan dalam waktu penjualan, penurunan kerugian dan 

penurunan biaya (cost). 

2. Indirect Benefit atau Secondary Benefit  

Indirect Benefit merupakan nilai benefit yang timbul atau dirasakan 

diluar proyek karena adanya realisasi suatu proyek. 

3. Intangible Benefits 
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Intangible Benefits merupakan niali benefit yang sukar 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 benefit sebagai target, 

dalam hal ini keuntungan menjadi sasaran dan biaya proposional layak 

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

sumber dari penerimaan usaha peternakan adalah penjualan hasil-hasil ternak 

seperti susu, telur, daging, pupuk kandang serta penjualan dari ternak itu 

sendiri. 

 

2.7. Konsep Keuntungan 

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. 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 
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bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. 

Kenaikan keuntumgan 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. 8. 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 nilal 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 
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dengan mengenal istilah Discounting atau Discount Factor (Prawirokusumo, 

1990). 

 

2.9. 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 
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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 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 hadan-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.  
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5. Koordinasi Kontribusi finansial 

Menilai apakah kemampuan persediaan sumber-sumber dari harta 

kekayaan sebanding dengan kemampuan investasi para petani dan 

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 

penilaia-penilaian kemampuan pimpinan dalam mengelola proyek. 

 

2.9.1 Penilaian Kriteria Investasi 

Cara mengetahui investasi ini diterima atau ditolak, perlu menggunakan 

suatu metode atau metode tertentu yaitu Analisis Kriteria Investasi (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 
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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        Bt - Ct  
NPV = �  

 t1      (1 + i )t 

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 
penyelengara usaha pada tahun t. 

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

2. Internal Rate of Return (IRR) 

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

menggambarkan bahwa antara penerimaan (benefit) dan pengeluaran (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 (i1) yang 
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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 
 

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 
 

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). 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 : 
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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 
 

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

Net Benefit-Cost Ratio (Net B/C Ratio) adalah indeks perbandingan antara 

keuntungan dari tahun-tahun yang bersangkutan yang telah dihitung dengan nilai 

uang sekarang pada awal tahun penanaman yang bersifat positif sebagai 

pembilang dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai penyebut. Keuntungan 

yang dihasilkan setiap tahun dinilai dengan nilai absolut. Prawirokusumo (1990), 

menyatakan bahwa B/C Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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Keterangan : Bt   =  Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 
                     Ct   =   Cost (pengeluaran) pada tahun ke t 
                      T    =  Tahun investasi (1,2,3,4,5,……………n) 
                      I     =  Social Discount Rate 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" kecamatan 

Junrejo Kota Batu dimulai pada bulan Juni 2008. Obyek penelitian ini 

ditentukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan secara sengaja yang 

didasarkan faktor-faktor tertentu. Marzuki (1989), menyatakan bahwa 

penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan Purposive Sampling dimana 

sample diteliti dan dibandingkan dengan data sebelumnya sehingga dapat 

diketahuin perkembangan perusahaan. 

 

3.2. Pengambilan Responden 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan 

menggunakan responden yaitu Koperasi "Mitra Bhakti Makmur". Metode 

studi kasus merupakan metode yang melibatkan pelaku dalam penyelidikan 

yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah 

laku individu maupun suatu organisasi. Consuelo et al (1993), menyatakan 

bahwa penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara 

intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau 

gejala tertentu. 

 

3.3. Metode Pengumpulan data 

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 
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menggunakan data sekunder selama tiga tahun 2005-2007. Sehingga 

diharapkan perhitungan analisis finansial yang akan dilaksanakan (NPV, 

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

diperoleh dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan unit usaha 

sapi perah di Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” sehingga dapat layak untuk 

terus dikembangkan. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (Oservation) 

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 dibagai 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. 

2. Wawancara (Interview) 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan. 

Wisadirana (2005) menyatakan bahwa wawancara atau interview 

disebut juga kuesioner lisanadalah kegiatan bertanya kepada responden 

untuk memperoleh jawaban yang bertolak pada masalah penelitian. 
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3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah uraian lengkap tentang kegiatan 

perusahaan selama setahun dapat diketahui melalui neraca awal tahun, 

laporan rugi laba dan neraca akhir tahun. Menurut Kadarsan, 1995 

laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan 

perusahaan, menentukan pinjaman modal lancar dan menyediakan segala 

catatan yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi 

dan mengukur pajak perusahaan. 

 

3.4. Jenis Sumber Data 

Data penelitian yang akan dikumpulkan ini menggunakan data sekunder. 

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 sckunder adalah data 

yang dikumpulkan sccara tidak langsung dari sumber-sumber lain, misalnya 

buku, surat kabar atau dari lembaga. 

 

3.5. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara studi kasus 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 



 32 

gambaran realitas yang ditemukan dari hasil penelitian. 

Penggunaan perhitungan kriteria investasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Biaya Total 

TC = FC+VC 

Keterangann: 
TC  = Total Cost (Rp/Tahun) 
FC  = Fixed Cost (Rp/Tahun)  
VC = Varicrhel Cost (Rp/Tahun) 

 

2. Penerimaan  

TR = Pq x Q 

Keterangan: 
'I'R = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp/Tahun)  
Pq = Price of quantity atau Harga satuan produk (Rp)  
Q  = Quantity (Liter/Tahun). (Boediono, 1993) 

 

3. Pendapatan/Laba  

I  = TR - TC 

Keterangan : 
TR = Penerimaan Total (Rp/Tahun) 
I = Income atau Pendapatan (Rp/Tahun) 
TC = Biaya total (Rp/Tahun)    (Winardi, 1988) 
 

4. Keuntungan 

Wasis (1997), menyatakan bahwa perhitungan keuntungan dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

� = TR - TC 

Keterangan :  
�      = Keuntungan (Rp / tahun) 
TR  = Total Revenue atau Penerimaan Total (Rp) 
TC   = Total Cost atau Total Biaya (Rp) 
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5. 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        Bt - Ct  
NPV = �  

 t1      (1 + i )t 

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 
penyelengara usaha pada tahun t. 

   t     = Tahun Investasi 
                     N    = Umur Investasi (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 layak dilaksanakan. 
 
 

6. Internal Rate Return (IRR) 

Analisis ini digunakan untuk melihat kemampuan investasi yang 

dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit usaha sapi perah Koperasi 

"Mitra Bhakti Makmur" dengan perhitungan secara Finansial serta mengukur 

tingkat bunga bank atau Oportunity Cost of Capital. Menurut Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa cara untuk dapat mcmperoleh IRR adalah dengan 

menggunakan sistem coba-coba yaitu dengan menggunakan rumus : 
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   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 
 

7. Payback Period (PBP) 

Merupakan jangka waktu periode yang diperlukan untuk membayar 

semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. 

Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP dapat dihitung 

dengan mcnggunakan rumus : 

PBP I = Investasi - Proceeds I 

Jumlah PBP =   n +  PBP I 
   Proceeds II 
 
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 

 

8. Net B/C Ratio 

Net B/C Ratio adalah indeks perbandingan antara keuntungan dari tahun-

tahun yang bersangkutan yang telah dihitung dengan nilai uang sekarang pada 

awal tahun penanaman yang bersifat positif sebagai pembilang dan keuntungan 

yang bersifat negatif sebagai penyebut. Menurut Prawirokusumo (1990) 

menyatakan bahwa Net B/C Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 
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Net B/C Ratio = ( )

( )�

�

=

=

+
−
+
−

n

t

tt

n

T
t
tt

t
BC
i

CB

1

1

1

1  

 
Keterangan :  Bt  = Benefit (Penerimaan) pada tahun 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 Net B/C Ratio > 1 begitu pula sebaliknya bila Net 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Sejarah  Koperasi "Mitra Bhakti Makmur"  

Sejarah lahirnya Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” berawal dari Desa 

Junrejo yang merupakan sentra produksi sapi perah. Desa Junrejo adalah program 

Desa Binaan Kodam V/Brawijaya yang akhirnya sebagai pemicunya Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur”. Melalui program tersebut Desa Junrejo Diresmikan 

sebagai Desa Binaan Kodam V/Brawijaya pada Hari Ulang Tahun Kodam 

V/Brawijaya pada tahun 1997. 

Usaha sapi perah ditempatkan sebagai adalah utama yang dikembangkan 

karena memiliki prospek masa depan yang sangat baik. Maka dalam 

mempersiapkan pengelolaan usaha sapi perah yang setelah diadakan studi 

kelayakan sangat membutuhkan perencanaan yang matang sehingga tidak dapat 

diwujudkan dalam jangka pendek. Perkembangan Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” disambut dengan baik oleh masyarakat dan disertai dengan berbagai 

harapan untuk adanya lembaga ekonomi kerakyatan yang mandiri. Seiring dengan 

perkembangan Desa Junrejo yang telah berubah status menjadi Ibu Kota 

kecamatan karena perubahan kecamatan Batu menjadi Kota Administratif. Dalam 

rangka persiapan untuk melakukan pengelolaan usaha inti karena peningkatan 

skala usaha maka dilakukan legalitas atau syarat badah hukumnya sebuah 

koperasi yang swadaya, swakelola dan mandiri. Setelah dilakukan kajian yang 

mendalam maka perlu untuk diupayakan status badan hukum. Koperasi “Mitra 
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Bhakti Makmur” mendapatkan status Badan Hukum dengan Nomor : 

60/BH/KDD. 13. 13/II/1999. 

 

4. 2 Keadaan Umum Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

 Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” terletak di pusat kota kecamatan Junrejo 

yaitu di Jalan Raya Junrejo, Kota Batu, terletak pada ketinggian 700 meter diatas 

permukaan laut. Keadaan iklim sedang dengan suhu udara maksimum 240C dan 

suhu minimum 180C dengan curah hujan tahunan 2981 mm/tahun. Dengan luas 

lahan kurang lebih 1.750 meter persegi yang terdiri dari kantor, laboratorium, 

penampungan dan gudang. Perkembangan positif yang diraih Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” diantaranya adalah penghargaan dari Pemerintah Kabupaten 

Malang pada tanggal 22 Januari 2001 untuk Kategori Koperasi dengan peforma 

baik dan telah menjalin kerjasama dengan Indomurni atau Indomilk sejak bulan 

Mei 2001. 

Visi Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” dalm pembangunan yaitu 

memberdayakan masyarakat menengah kecil pedesaan dengan memanfaatkan 

seluruh potensi unggulan sehingga tercipta keswadayaan dengan pemberdayaan 

ekonomi sebagai usaha utama. Dalam penyelenggaraan misi Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” yaitu pemberdayaan ekonomi melalui koperasi sebagai lembaga 

utama dalam melakukan perubahan sosial dan kultural serta untuk penyerapan 

tenaga kerja. 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” merupakan koperasi primer dengan 

wilayah kerja yang meliputi empat kecamatan yaitu kecamatan Junrejo, 

kecamatan Dau, kecamatan Karangploso dan kecamatan Batu. Jumlah anggota 
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Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” yang terdiri dari petani berjumlah 603 orang 

dan anggota peternak 355 orang.  

Susunan kepengurusan Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” mendapat 

kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Susunan kepengurusan Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” terdiri dari pelindung atau penasehat, pengurus harian, 

pengawas, manajer yang dibantu asisten manajer. Susunan Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

4.3. Keadaan Unit Usaha Sapi Perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

4.3.1. Pembelian Susu  

Pembelian susu dari peternak yang merupakan anggota Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” dilaksanakan terpusat di pos penampungan utama serta 

dilakukan pengambilan susu untuk daerah yang jauh dari koperasi yaitu dengan 

menggunakan mobil pick up  sehingga memudahkan peternak dan proses 

pengumpulan susu akan lebih cepat untuk didinginkan agar tidak terjadi 

kerusakan pada susu. 

Pembelian susu yang dilakukan oleh Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

yang tersebar diempat kecamatan yaitu kecamatan Junrejo, kecamatan Dau, 

kecamatan Karangploso dan kecamatan Batu dengan harga rata-rata per tahun 

untuk tahun 2005 sebesar Rp. 1.800 per liter, tahun 2006 sebesar Rp 2.000, tahun 

2007 sebesar Rp. 2.200, tahun 2008 sebesar 2.400. Kegitan yang dilakukan pada 

saat pengambilan susu adalah dilakukan pegujian alcohol, uji lemak, uji 

organoleptik dan uji kadar bakteri. Setiap pelanggaran terhadap kecurangan akan 

diberikan sangsi yaitu tidal boleh menyetorkan susu pada koperasi. Penampungan 



 41 

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

pukul 05.00 – 07.00 WIB sedangkan untuk penampungan pada sore hari 

dilakukan mulai pukul 15.00 – 17.00 WIB. Susu dikumpulkan di bak 

penampungan sementara akan mengalami penyaringan untuk memisahkan benda-

benda asing seperti bulu, kotoran sisa pakan dan debu ketika dimasukkan kedalam 

tangki. Alat saring yang digunakan berupa kain nillon yang terdapat pada selang 

untuk mengalirkan susu kedalam tanki. Susu yang telah ditampung segera 

dimasukkan ke penampungan induk. 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” memiliki 1 cooling unit, yang  

berkapasitas 5.000 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. Indomurni atau Indomilk, 

Pandaan.  

Pencatatan jumlah setoran susu bertujuan sebagai dasar pembayaran susu. 

Terdapat dua pencatatan yang dilakukan, yaitu satu untuk Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” dan satu lagi sebagai bukti penyetoran yang dipegang peternak. 

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian jumlah rata-rata penerimaan 

pada tahun 2004 sampai 2007 adalah sebesar 1.995.463,5 liter, 2.279.041,5 liter, 

2.320.312,5 liter dan tahun 2007 sebesar 2.228.984 liter. Naik turunnya 

penerimaan Penurunan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama adalah 

penerimaan yang berasal dari penjualan susu yang merupakan penerimaan paling 

utama. Produksi susu yang rendah menyebabkan jumlah susu yang akan dijual 

juga berkurang. Rendahnya produksi susu sapi peternak antara lain disebabkan 
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pakan yang diberikan pada ternak kualitasnya menurun sehingga menyebabkan 

kualitas susu juga  menurun, karena semakin mahalnya harga pakan sehingga 

mereka mengurangi jumlah pakan yang diberikan ke ternaknya untuk menekan 

biaya. Rendahnya kualitas susu juga merupakan faktor yang menyebabkan 

penerimaan menurun, karena harga susu tergantung pada kualitas susu, apabila 

kualitas susu rendah misalnya kadar lemaknya rendah maka penjualan susu ke PT 

Indomilk  harganya juga akan rendah, sebaliknya apabila kualitas susu baik maka 

harganya akan meningkat. Faktor lain yang mempengaruhi produksi susu yaitu 

sapi sedang sakit atau umur sudah melewati masa produktif sehingga produksi 

susunya juga menurun. 

  

4. 3. 2. Penjualan susu 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” melakukan penjualan susu ke PT. 

Indomurni atau Indomilk, Pandaan. Pengiriman susu ke PT. Indomilk dilakukan 

dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore dengan menggunakan transfer truck. 

Pembayaran susu oleh PT. Indomilk didasarkan kualitas susu (kadar lemak, BJ, 

TS) dan jumlah yang dikirim. Pembayaran susu oleh PT. Indomilk 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 Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

Modal usaha yang ada di unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” ada dua macam yaitu modal tetap dan modal kerja. Modal tetap adalah 



 43 

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 dan PBB.  

Berdasarkan sumbernya modal di Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

dibedakan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri 

diperoleh dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan 

pengembangan usaha. Simpanan pokok dibayarkan anggota pada saat masuk 

menjadi anggota Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” besarnya Rp. 10.000,00 dan 

besarnya sama untuk tiap anggota. Simpanan pokok tersebut tidak dapat diambil 

selama masih menjadi anggota KUD. Firdaus dan Susanto (2002), menyatakan 

bahwa simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.  

Nilai persentase terbesar modal pada unit usaha sapi perah Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur” ini adalah modal pembelian susu yang memiliki 

persentase yaitu sebesar 67.89%, pada tahun 2005, 66.43%, pada tahun 2006, 

66.87%, pada tahun 2007, 66.95%, pada tahun 2008 yang nilai nominalnya 

masing- masing pada tahun 2005, 2006, 2007, dan 2008 adalah sebesar Rp. 

4.102.274.700, Rp. 4.176.562.500, Rp. 4.012.176.600, Rp 4.212.785.430. 

Fluktuasi modal ini dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Perubahan Modal Usaha Unit Sapi Perah Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” Tahun 2005 Sampai 2009 (Rp/Th) 

Perubahan 
Tahun Total  modal (Rp) 

(Rp) (%) 
2005 1.870.081.392  -  - 
2006 1.930.049.392 59.968.000 +                    3,11 
2007 2.002.142.068 72.092.676 +                  19,73 
2008 2.664.753.355 662.611.287 +                  33,09 
2009 2.798.730.517 133.977.162 +                  5,27 

Sumber: Data skunder diolah,2008 
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Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa modal usaha unit sapi perah Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur” pada tahun 2005 sampai 2009 adalah sebesar 

Rp1.870.081.392, pada tahun 2006 Rp1.930.049.392, hal ini menunjukkan bahwa 

modal usaha unit sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” mengalami 

perubahan yaitu sebesar Rp. 59.968.000 atau 3.11%. Perubahan pada tahun 2007 

sebesar Rp.  72.092.676 atau naik sebesar 19,73%. Nilai prediksi pada tahun 2008 

yaitu sebesar Rp. 395.014.684 atau  naik sebesar 16.48 % dan  pada tahun 2009 

Rp. 627.192.334 atau 20.74 %. Nilai perdiksi ini diperoleh dari rata-rata 

perubahan pada tahun 2005, 2006 dan 2007.  

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 (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. 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 Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

Biaya produksi yang ada di unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” ini termasuk ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel 
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adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume 

kegiatan, misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung 

(Mulyadi, 1989). Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebagai tanggapan 

terhadap perubahan dalam tingkat keluaran yang diproduksi perusahaan 

(Nicholson, 1994).  

Biaya produksi yang ada di unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” ini termasuk ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Total biaya 

produksi pada tahun 2005 sampai 2009 adalah sebesar Rp. 5.468.405.704, 

Rp.5.685.380.029, Rp. 5.398.268.103, Rp. 5.444.546.772 dan tahun 2009 sebesar 

Rp. 5.431.619.021. Rincian selengkapnya tentang penerimaan unit usaha sapi 

perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

4.6. Penerimaan Unit Usaha Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

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 “Mitra 

Bhakti Makmur” ini dinilai berdasarkan nilai tunai dari hasil harga penjualan 

susu. Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 
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(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 “Mitra Bhakti Makmur” 

terdiri dari 2 macam, yaitu distribusi susu ke PT. Indomilk dan penjualan pakan. 

Total penerimaan pada tahun 2005 sebesar Rp. 6.770.733.900, tahun 2006 sebesar 

Rp. 6.893.117.500, tahun 2007 sebesar Rp. 6.856.550.683, tahun 2008 sebesar 

Rp. 7.490.196.055 dan tahun 2009 sebesar Rp. 8.284.198.800. Rincian 

selengkapnya tentang penerimaan unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” dapat dilihat pada lampiran 4.  

 

4.7. Keuntungan Unit Usaha Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

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.  

Kenaikan keuntungan atau laba seringkali diiringi dengan kenaikan modal 

dan sebaliknya pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam akan dapat 
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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 “Mitra Bhakti 

Makmur”  dari tahun 2005 sampai 2009 adalah sebesar Rp. 1.172.095.376, 

Rp.1.086.963.724, Rp.1.312.454.322, Rp. 1.333.263.634 dan Rp. 1.383.516.163. 

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 penerimaan, 

biaya dan keuntungan unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 

dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Penerimaan, Biaya dan Keuntngan Unit Usaha Sapi Perah Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur” Tahun 2005 – 2009. 

 
No. Keterangan 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Penerimaan      

 Penjualan susu 6.381.316.200 6.496.875.000 6.501.212.083 6.579.696.977 7.867.302.800 

 Penjualan pakan 389.417.700 396.242.500 355.338.600 346.253.833 416.896.000 

 Total Penerimaan 6.770.733.900 6.893.117.500 6.856.550.683 6.925.950.810 8.284.198.800 

2. Biaya      

 Biaya Tidak Tetap 4.860.344.295 5.047.867.825 4.731.607.121 4.748.535.669 4.706.308.132 

 Biaya Tetap 608.061.409 637.512.204 666.660.982 696.011.103 725.310.889 
 Total Biaya 5.468.405.704 5.685.380.029 5.398.268.103 5.444.546.772 5.431.619.021 

3. Keuntungan 1.172.095.376 1.086.963.724 1.312.454.322 1.333.263.634 1.383.516.163 

 
Sumber : Koperasi “Mitra Bhakti Makmur”, 2008 
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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 perah 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 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 5 %, 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 perah Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur” pada tingkat suku bunga 5 % adalah sebesar 

Rp.2.664.795.785 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 
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Flow) di masa yang akan datang. Seluruh angka Net Cash Flow yang digandakan 

dengan Discount Factor pada tahun dan tingkat bunga yang telah ditentukan serta 

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

Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) dengan discount factor 5 persen 

diperoleh nilai NPV sebesar Rp 167.308.900, hal ini berarti perusahaan 

memperoleh keuntungan lebih besar daripada tingkat bunga 5 persen dari total 

biaya yang dikeluarkan selama menjalankan usahanya. Tahun ke-0 dianggap 

sebagai tahun awal usaha sehingga perusahaan belum memperoleh keuntungan 

karena belum adanya penerimaan dan biaya produksi. 

 
Nilai Net B/C Ratio sebesar 1.02 menunjukkan bahwa keuntungan yang 

diperoleh oleh unit sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” selama usaha 

berlangsung dapat menutup modal yang dikeluarkan pada awal tahun pertamanya. 

 

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 perah 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” dengan perhitungan secara finansial serta 
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mengukur tingkat bunga bank atau Oportunity Cost of Capital. Internal Rate of 

Return ini merupakan jumlah selisih antara nilai suku bunga sebesar 5% dan 6%. 

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6.  

Hasil analisis IRR akan terus berubah dengan berubahnya umur ekonomis 

dan arus kas yang terjadi di dalam suatu usaha peternakan, karena tingkat hasil 

pengembalian internal diperhitungkan dengan menganggapnya sebagai variabel 

yang bergantung pada arus kas dan umur ekonomis (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 5 %. Suatu usaha dianggap 

layak dikembangkan lebih lanjut jika hasil perhitungan IRR lebih besar daripada 5 

%, sedangkan dianggap tidak layak untuk dikembangkan jika hasil perhitungan 

IRR kurang dari 5 %. 

Nilai Internal Rate of Return di unit usaha sapi perah perah Koperasi 

“Mitra Bhakti Makmur” memiliki nilai IRR sebesar 5.14 %, Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” mempunyai kemampuan 

untuk mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan. 

Nilai IRR tersebut menunjukkan nilai ini lebih besar dari suku bunga yang 

berlaku di lembaga finansial yaitu 5 %. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa 

unit usaha sapi perah perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” 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.  

 



 51 

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.  

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 ni1ai Pay Back Period 

(PBP) sebesar 4.03. Nilai Pay Back Period sebesar 4.03 menunjukkan bahwa 

modal seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi selama menjalankan 

usaha sapi perah ini akan diterima kembali dalam jangka waktu 4.03 tahun. 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 perah 

Koperasi “Mitra Bhakti Makmur”. Rincian tentang perhitungan PBP 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7.  

 

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

Net B /C adalah adalah indeks perbandingan antara keuntungan dari tahun-

tahun yang bersangkutan yang telah dihitung dengan nilai uang sekarang pada 
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awal tahun penanaman yang bersifat positif sebagai pembilang dan keuntungan 

yang bersifat negatif sebagai penyebut. Analisa ini juga menunjukkan 

perbandingan antara jumlah arus perbandingan dengan arus pengeluaran yang 

telah dipresent valuekan.  

Perhitungan Net B/C Ratio ini diperoleh hasil sebesar 1.02, hal ini 

menunjukkan bahwa unit usaha sapi perah perah Koperasi “Mitra Bhakti 

Makmur” ini menguntungkan karena memiliki nilai Net B/C Ratio ini lebih dari 

satu. Nilai Net B/C Ratio ini menunjukkan bahwa perbandingan antara 

penerimaan yang diperoleh lebih besar bila dibandingkan dengan nilai faktor-

faktor produksi atau total biaya yang telah digunakan selama proses produksi. 

Mulyadi (1989), menyatakan bahwa suatu usaha dapat dikatakan layak apabila 

memiliki nilai Net B/C Ratio lebih dari satu. Hasil perhitungan NPV, IRR, PBP 

dan B/C Ratio dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan NPV, IRR, PBP dan B/C Ratio Unit Usaha 

Koperasi ”Mitra Bhakti Makmur”. 

No Item Nilai 

1 NPV Rp 167.308.900. 

2 IRR 5.14% 

3 PBP 4.03 

4 B/C Ratio 1.02 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan yang dilakukan di Unit 

Usaha Sapi Perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1.  Nilai Net Present Value yang diperoleh pada tingkat suku bunga 5 % 

adalah sebesar  Rp. 167.308.900. 

2. Nilai Internal Rate of Return diperoleh sebesar 5.14% yang menunjukkan 

hasil lebih besar dari Sosial Discount Rate yaitu sebesar 5%.  

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

4.03  yang berarti bahwa modal yang telah ditanamkan akan dapat diterima 

kembali selama 4.03 tahun.  

4. Nilai Net B/C Ratio adalah sebesar 1.02 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. Hasil perhitungan menunjukkan 

unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” layak untuk terus 

dikembangkan karena diperoleh nilai NPV yang lebih dari nol (positif), 

Nilai IRR yang lebih besar dari Sosial Discount Rate, dan nilai Net B/C 

Ratio yang lebih dari 1 (positif).  
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5.2. Saran  

1. Hendaknya pihak PT. Indomilk bekerja sama dengan Koperasi “Mitra 

Bhakti Makmur” untuk memberikan penyuluhan kepada peternak dan 

memberikan subsidi pakan ternak untuk peningkatan produksi susu 

sehingga penerimaan dapat meningkat. 

2. Hendaknya Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” melakukan diversivikasi 

usaha sehingga dapat memperoleh keuntungan yang semakin besar 

sehingga usahanya semakin layak dikembangkan  

3. Hendaknya Koperasi “Mitra Bhakti Makmur” menggunakan metode 

evaluasi usaha yang memperhitungkan nilai waktu uang, sehingga 

diperoleh tingkat keuntungan usaha atau kelayakan usaha yang akurat. 
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Lampiran 1. Struktur organisasi Koperasi “Mitra Bhakti Makmur”. 

 

Pengawas : 

a. Ketua   : Drs. H. Wardono, M.Si 

b. Anggota : Ir. Irwan Adrisima 

  Drs. Liok Sugiarto 

Pengurus harian : 

a. Ketua   : Drs. Moh. Nursodiq, MM 

b. Sekertaris : Drs. Priyatno, MM 

c. Bendahara : Drs. Joko 

d.  Manajer : Drs. Sony Effendi, MM 

  Agus Maulidin, SH 
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Lampiran 2. Penerimaan Susu Rata-Rata Per tahun Koperasi “Mitra Bhakti  
Makmur” 

Bulan Penerimaan (dalam liter) 
No.  2004 2005 2006 2007 
1 Januari 163.224 178.237,5 193.201,5 210.685.5 
2 Februari 159.365 197.008 168.153,5 201.044.5 
3 Maret 167.727,5 211.740 183.242 227.538.5 
4 April 170.343,5 232.114 205.803 188.925.5 
5 Mei  177.256 190.007,5 194.647 182.392 
6 Juni 160.442 179.080,5 187.227 198.435.5 
7 Juli 176.116 186.250 210.324 181.626.5 
8 Agustus 142.879,5 145.923,5 198.621,5 147.057 
9 September 152.816,5 170.212 206.172,5 154.520 
10 November 161.715 181.910.5 184.869,5 168.230 
11 Oktober 184.804,5 198.240 188.817 181.839 
12 Desember 178.774 208.318 199.234 186.690 
 Total 1.995.463,5 2.279.041,5 2.320.312,5 2.228.984 
 Rata-rata per bulan 166.288,625 189.920,125 193.359,375 185.748,6667 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Lampiran 3. Rekapitulasi Modal Usaha Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" 
 

No. Keterangan 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Aktiva      

 Aktiva lancar      

 Kas  91.064.000 99.564.000 80.575.000  179.476.000 224.013.500 

 Piutang dagang 47.492.000 67.496.000 94.494.000  116.829.333 140.330.333 

 Persediaan 77.461.000 97.441.000 121.801.000  143.241.000 165.411.000 

 Jumlah Aktiva lancar 216.017.000 264.501.000  296.870.000  439.546.333 529.754.833 

       

 Aktiva Tetap      

 Tanah 481.250.000 481.250.000 481.250.000 481.250.000 481.250.000 

 Bangunan 673.322.325 673.322.325 673.322.325 673.322.325 673.322.325 

 Kendaraan 377.000.000 377.000.000 377.000.000 377.000.000 377.000.000 

 Peralatan 235.530.000 235.530.000 235.530.000 235.530.000 235.530.000 

 Jumlah Aktiva tetap 1.767.102.325 1.767.102.325 1.767.102.325 1.767.102.325 1.767.102.325 

       

  1.983.119.325 2.031.603.325 2.063.972.325 2.206.648.658 2.296.857.158 

 �      

       

 Total Aktiva 1.870.081.392 1.930.049.392 2.002.142.068 439.546.333 529.754.833 

2 Pasiva      

Hutang lancar  

 (Jangka Pendek)     

 Hutang pembayaran susu 4.102.274.700 4.176.562.500 4.012.176.600 4.212.785.430 4.375.044.400 

 Hutang pembayaran pakan ternak 326.845.400 376.408.200 383.005.000 418.245.800 446.325.600 

 Hutang bank 190.000.000 145.000.000 96.500.000 418.245.800 446.325.600 

 Hutang dagang 35.500.450 50.250.450 5.542.378 41.8245.800 446.325.600 

 Simpanan Anggota 49.500.300 63.509.362 82.892.105 98.692.394 115.388.296 

 Beban yang belum terbayar 3.500.000 8.450.000 1.500.000 4.500.000 9.600.000 

 Hutang Jangka Panjang 694.445.511 654.813.556 582.813.556 512.875.929 420.558.261 

 Total Hutang 5.402.066.361 5.474.994.068 5.164.429.639 6.083.591.153 6.259.567.757 

3 Modal sendiri      

 Simpanan Pokok 140.000.000 150.050.000 155.050.000 163416666 170941666 

 Simpanan Wajib 135.500.000 155.857.000 165.800.000 182685666 197835666 

 Cadangan 100.000.000 120.000.000 150.000.000 173333333 198333333 

 Total Modal Sendiri 375.500.000 425.907.000 470.850.000 519.435.665 567.110.665 

 Modal donasi 255.132.605 255.132.605 255.132.605 255.132.605 255.132.605 

 SHU tahun berjalan 50.485.811 62.485.811 83.801.453 519.435.666 567.110.666 

 Total Modal Sendiri 1.056.618.416 1.169.432.416 1.280.634.058 774.568.271 822.243.271 

       

 Total Pasiva 6.458.684.777 6.644.426.484 6.445.063.697 6.858.159.424 7.081.811.028 

Sumber : Data skunder Koperasi ”Mitra Bhakti Makmur” 2008 
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Lampiran 4. Rekapitulasi Rugi Laba Koperasi "Mitra Bhakti Makmur" 

Keterangan 2005  2006  2007  2008  2009  

I. Penerimaan           

Penjualan susu 6.381.316.200 94 6.496.875.000 94 6.501.212.083 95 6579696977 95 6639644919 95,2759 

Penjualan pakan 389.417.700 6 396.242.500 6 355.338.600 5 346253833 5 329214283 4,72408 

Total penerimaan 6.770.733.900 100 6.893.117.500 100 6.856.550.683 100 6.925.950.810 100 6.968.859.202  

           

II. Biaya           

Biaya tetap           

Gaji Karyawan 142.124.000 2,56 142.124.000 2,5 142.124.000 2,63 142.124.000 2,61 142.124.000 2,6166 

Penyusutan bangunan 200.576.491 3,67 217.576.491 3,82 242.927.371 4,5 262710997 4,83 283886437 5,22655 

Penyusutan kendaraan 55.443.892 1,01 65.443.892 1,15 78.138.405 1,45 89036576 1,64 100383832 1,84814 

Penyusutan peralatan 73.034.550 1,33 83.034.550 1,46 95.526.481 1,76 106357124 1,95 117603090 2,16516 

PBB 250.000 0,004 250.000 0,004 250.000 0,004 250.000 0 250.000 0,0046 

Bunga Modal 136.632.476 2,5 129.083.271 2,27 107.694.725 1,99 95532406 1,75 81063530 1,49244 

Jumlah Biaya Tetap 608.061.409 11,12 637.512.204 11,21 666.660.982 12,35 696.011.103 12,8 725.310.889 13,3535 

           

Biaya Tidak Tetap           

Pembayaran susu 4.102.274.700 75,02 4.176.562.500 73,46 4.012.176.600 74,32 4006906500 73,6 3961857450 72,9406 

Pembelian pakan 326.845.400 5,97 376.408.200 6,62 383.005.000 7,09 418245800 7,68 446325600 8,21717 

Biaya Transport 58.672.000 1,073 62.706.000 1,1 53.560.000 0,99 53200666 0,98 50644666 0,9324 

Biaya Bahan Bakar 147.590.500 2,69 154.018.500 2,71 112.882.500 2,09 103455833 1,9 86101833 1,5852 

Biaya Perbaikan Inventaris 34.832.500 0,63 20.346.500 0,36 5.696.600 0,1 7.822.400 0,14 5.395.500 0,09934 

Biaya listrik 35.564.325 0,65 38.714.385 0,68 49.138.975 0,91 54713878 1 61501203 1,13228 

Biaya telepon 5.190.928 0,09 5.434.537 0,09 5.493.750 0,1 5675893 0,1 5827304 0,10728 

Biaya lab. Keswan-IB  72.765.442 1,33 58.892.203 1,035 63.708.996 1,18 56065767 1,03 51537544 0,94884 

Biaya administrasi kantor 2.663.000 0,05 1.678.000 0,03 3.357.200 0,06 3260266 0,06 3607366 0,06641 

Biaya administrasi umum  53.945.500 0,98 55.107.000 0,96 42.587.500 0,79 39188666 0,72 33509666 0,61694 

Total Biaya Tidak Tetap 4.860.344.295 88,51 5.047.867.825 88,78 4.731.607.121 87,65 4.748.535.669 87,2 4.706.308.132 86,6465 

           

Total Biaya 5.468.405.704 100 5.685.380.029 100 5.398.268.103 100 5.444.546.772 100 5.431.619.021 100 

           
III. Keuntungan sebelum 
pajak 1.302.328.196  1.207.737.471  1.458.282.580  1.481.404.038  1.537.240.181  

Pajak pendapatan 130.232.820  120.773.747  145.828.258  148.140.404  153.724.018  

IV Keuntungan setelah pajak 1.172.095.376  1.086.963.724  1.312.454.322  1.333.263.634  1.383.516.163  

Sumber : Data skunder Koperasi ”Mitra Bhakti Makmur” 2008 
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Lampiran 5. Proyeksi Data tahun 2008 – 2009 Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” 

 
 

 Penjualan susu     

Tahun Keterangan D D² PD Trend Jumlah 
2005 6.381.316.200 -1 1 -6.381.316.200  

2006 6.496.875.000 0 0 0  
2007 6.501.212.083 1 1 6.501.212.083  

n = 3 �P=19.379.403.283  �D2 = 2 �PD=119.895.883  
 
 
 

Contoh Perhitungan : 
Y = a + bx 
 
= �P : n 
= 19.379.403.283 : 3 
= 6.459.801.094 
 
= �PD : �D2 

= 119.895.883 : 2 
= 59.947.941,5 

 
Proyeksi Tahun 2008 
Y = 6.459.801.094 + ( 2 x 59.947.941,5) 
= 6.579.696.977 
 
Proyeksi Tahun 2009 
Y = 6.459.801.094 + ( 3 x 59.947.941,5) 
= 6.639.644.919 
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 Lampiran 6. Perhitungan NPV Koperasi “Mitra Bhakti Makmur”  
 

Tahun Keuntungan Penyusutan Proceeds DF =5% 
PV 

Keuntungan 
2005 1.172.095.376 329.054.933 1.501.150.309 0,9524 1.429.695.554 
2006 1.086.963.724 366.054.933 1.453.018.657 0,907 1.317.887.922 
2007 1.312.454.322 416.592.257 1.729.046.579 0,8638 1.493.550.435 
2008 1.333.263.634 475.525.573 1.808.789.207 0,8227 1.488.090.881 
2009 1.383.516.163 556.362.761 1.939.878.924 0,7835 1.519.895.137 

PV Proceeds= 7.249.119.929 
PV Outlays= 7.081.811.028 
NPV = (PV Proceeds – PV Outlays) 167.308.900,7 

Sumber : Data primer diolah, 2008 
 

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh nilai Net Presebt Balue (NPV) 

selama lima tahun terakhir yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah 

sebesar Rp. 167.308.900. 

Perhitungan Nilai B/C Ratio :  

BCR =  PV Proceeds 
           PV Outlays 
         =  7.249.119.929 
  7.081.811.028 
          =  1,02 
 
Maka diperoleh nialui dari Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) sebesar 1,02. 
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Lampiran 7. Perhitungan Nilai Internal Rate of Return Koperasi “Mitra 
Bhakti Makmur” 

Tahun Proceeds I =5 % PV (I=22%) I = 6% PV (I=23%) 
0 7.081.811.028     

2005 1.501.150.309 0,9524 1.429.695.554 0,9434 1.348.774.786 
2006 1.453.018.657 0,907 1.317.887.922 0,89 1.172.920.250 
2007 1.729.046.579 0,8638 1.493.550.435 0,8396 1.253.984.945 
2008 1.808.789.207 0,8227 1.488.090.881 0,7821 1.163.835.878 
2009 1.939.878.924 0,7835 1.519.895.137 0,7473 1.135.817.636 

   7.249.119.929  6.075.333.495 
   167.308.900,7  -1.006.477.533 

Sumber: Data Primer Diolah 2008 

Perhitungan IRR : 
 

IRR  = I’ + )'"(
NPV" - NPV'

NPV
ii −        

 
 = 0,05  +    167.308.900   x (0,06 – 0,05) 
   (167.308.900 – (-1.006.477.533) 
 
 = 0,05  +  167.308.900  x (0,01) 
   1.173.786.433  
 
            = 0,05 + 0,0014 
 = 0,0514 
 = 5,14% 
 

Maka diperoleh Internal Rate of Return sebesar 5,14 %. 
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7.081.811.028  -  5.729224.792 
 6.492.105.469 

Lampiran 8. Perhitungan Pay Back Period (PBP) Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” 

 
�i  =  7.081.811.028 

Bicp – 1  =  5.729.224.792 
Bp  =  6.492.105.469 
 
PBP   =  4  +    
 
 
  =  4  +  0.3 
  =  4.03 
 
Jadi nilai Pay Back Period unit usaha sapi perah Koperasi “Mitra Bhakti 
Makmur” adalah sebesar 4.03 tahun.  
 
 


