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ABSTRACT 
 

FINANCIAL ANALYSIS OF DAIRY CATTLE UNIT AT VILLAGE UNIT 
COOPERATIVES (VUC) “KARANGPLOSO” SUB-DISTRICT OF 

KARANGPLOSO REGENCY OF MALANG 
 
 

This research is conducted in dairy farming of VUC “Karangploso” at 
Karangploso, Malang from 23rd March to 21st April 2009.  

The purpose of this study is to examine profit and the feasibility of the 
business in the dairy cattle unit at village unit cooperatives “Karangploso”,  based 
on Net Present Value (NPV), Net Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate Of 
Return (IRR), Pay Back Period (PBP) and Break Even Point (BEP).  

The research is done by using the case study. Purposive sampling method 
is used to select the location. Secondary data are collected in the five years period 
from 2004 to 2008. Data are analysed by descriptive analysis. Namely NPV, 
BCR, IRR, PBP and BEP. Results show that NPV, Net BCR, and IRR are Rp. 
1,264,200,736, 1.53 and 16.67 %, respectively whereas Pay Back Period (PBP) is 
2 years and 9.30 months. In the five years period, profit has fluctuated from Rp. 
360,232,471 to Rp. 585,474,219 with the highest profit obtained in the year 2008. 
The BEP ranges from Rp 4,113,201,730 (Year 2004) to Rp 7,228,640,077 (Year 
2008) and its trend tends to increase. Therefore dairy cattle unit of VUC 
“Karangploso” is feasible to be continued. 

 
Keywords : Village Unit Cooperatives (VUC), Net Present Value (NPV), Net 

Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio), Internal Rate Of Return (IRR), and 
Pay Back Period (PBP), Break Even Point (BEP). 
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RINGKASAN 
 

ANALISIS FINANSIAL UNIT USAHA SAPI PERAH KUD 
“KARANGPLOSO” KECAMATAN KARANGPLOSO 

KABUPATEN MALANG 
 

 
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. KUD “Karangploso” merupakan suatu usaha 
penampungan susu sapi perah yang telah menjalankan usahanya terus menerus 
dan mempunyai catatan atau recording yang relatif lengkap mengenai unit usaha 
sapi perah. Penelitian ini dilakukan di KUD “Karangploso” di daerah Karangploso 
Malang pada tanggal 23 Maret sampai 21 April 2009. 

Tujuan penelitian adalah mengetahui keuntungan dan kelayakan unit usaha 
sapi perah di KUD “Karangploso” dengan menggunakan analisis finansial yang di 
tinjau dari Net Present Value (NPV), Net Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio), 
Internal Rate Of Return (IRR) dan Pay Back Period (PBP) dan analisis Break 
Even Point (BEP) Manfaat penelitian adalah sebagai salah satu bahan evaluasi 
dalam pelaksanaan unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” dan sebagai bahan 
informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut. 

Obyek penelitian ditentukan secara purposive sampling. Metode yang 
digunakan adalah studi kasus. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
unit usaha sapi perah di KUD “Karangploso”. Data yang diperoleh berupa data 
sekunder pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai NPV yang diperoleh sebesar 
Rp. 1.264.200.736, Net B/C Ratio sebesar 1,53, IRR sebesar 16,67 %, dan  PBP 
selama 2 tahun 9 bulan 12 hari. Nilai BEP dari tahun 2004-2008 adalah Rp 
4.113.201.730, Rp. 5.814.991.766, Rp 6.161.175.146, Rp 5.837.120.693 dan Rp 
7.228.640.077. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian 
adalah unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” layak untuk terus 
dikembangkan karena KUD “Karangploso” memperoleh keuntungan pada tahun 
2004 sampai 2008 sebesar Rp. 473.172.304, Rp. 472.492.881, Rp. 360.232.471, 
Rp. 472.674.047 dan Rp. 585.474.219. Nilai NPV lebih dari 0 (positif), nilai B/C 
Ratio yang lebih besar dari 1 (positif). Nilai IRR yang lebih besar dari Social 
Discount Rate yaitu 10 % dan PBP sebesar 2 tahun 9 bulan 12 hari yang berarti 
modal yang ditanamkan akan dapat diterima kembali selama 2 tahun 9 bulan 12 
hari dan jumlah penerimaan yang diperoleh KUD Karangploso lebih besar dari 
nilai BEP yang didapatkan. 

Saran yang diberikan adalah KUD “Karangploso” disarankan pertama 
untuk meningkatkan jumlah penerimaan, yaitu dengan cara meningkatkan 
produksi susu, penjualan pakan, dana keswan dan IB. Kedua, Unit Sapi Perah 
KUD “Karangploso” memperluas jalur pemasaran khususnya di Desa Bocek yang 
memiliki jumlah peternak paling tinggi agar produksi susu sapi perah mereka 
meningkat dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar sehingga 
usahanya semakin layak dikembangkan. 

v 
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 BAB 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 peternak. 

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 adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan 

komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta 

usaha penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkan tiap jenis ternak. Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha 
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dalam upaya meningkatkan manfaat ternak melalui operasional penerapan teknik 

tertentu yang secara ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Keberhasilan pembangunan peternakan salah satunya dicerminkan melalui 

perkembangan populasi ternak, di antaranya 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. 

 Di lain pihak, perencanaan yang matang terhadap suatu usaha 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 sebaliknya dihentikan daripada memperbesar 

defisit. Evaluasi usaha yang dilakukan peternak pada umumnya kurang 

memperhitungkan metode evaluasi yang tepat sesuai dengan tingkat penerimaan 

yang sebenarnya. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi usaha 

antara lain dengan menggunakan Analisis Finansial yang ditinjau dari Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP), Net Benefit 

- Cost Ratio (B/C Ratio) dan Analisis Break Even Point (BEP). Peternak selama 

ini hanya memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dengan pengeluaran usaha peternakan yang dijalankan tanpa 

memperhitungkan tingkat suku bunga yang berlaku di lembaga finansial. 

 Koperasi Unit Desa (KUD) ”Karangploso” merupakan suatu usaha 

penampungan susu yang telah menjalankan usahanya terus menerus dan 

mempunyai catatan atau recording yang relatif lengkap mengenai usaha 

penampungan susu sapi perah. Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi usaha 
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penampungan susu yang dilakukan KUD ”Karangploso” dengan menggunakan 

analisis finansial, sehingga peneliti mengambil judul ”Analisis Finansial Unit 

Usaha Sapi Perah KUD ”Karangploso” Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang. 

 Peneliti memilih lokasi di KUD ”Karangploso” sebagai obyek penelitian 

karena di lokasi tersebut belum dilakukan penelitian tentang kajian aspek 

finansial. Analisis finansial sangat penting untuk dilakukan karena analisis ini 

berguna untuk mengetahui apakah usaha yang telah djalankan tersebut layak 

dikembangkan atau tidak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Guna mencari suatu ukuran yang menyeluruh tentang layak tidaknya suatu 

usaha yang telah dikembangkan, maka analisis finansial perlu dilakukan tehadap 

kondisi keuangan koperasi sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak 

untuk diteruskan atau sebaliknya dihentikan daripada memperbesar defisit. Uraian 

diatas dapat diambil rumusan masalah yang peneliti angkat adalah bagaimana 

perkembangan unit usaha sapi perah di KUD ”Karangploso” dengan melakukan 

pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan tersebut yang menggunakan metode 

analisis finansial yang ditinjau dari Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Pay Back Period (PBP), Net Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio) dan  

Analisis Break Even Point (BEP) sehingga dapat diketahui apakah unit usaha sapi 

perah di KUD ”Karangploso” layak atau tidak untuk dikembangkan. 
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1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keuntungan dan kelayakan unit 

usaha sapi perah di KUD ”Karangploso” dengan menggunakan : 

1. Analisis finansial yang ditinjau dari :  

a. Net Present Value (NPV) 

b. Internal Rate of Return (IRR) 

c. Pay Back Period (PBP) 

d. Net Benefit – Cost Ratio (B/C Ratio) 

2.  Analisis Break Even Point (BEP) 

 

1.4 Manfaat 

 Penelitian ini dilakukan dengan berharap akan dapat memiliki manfaat, 

yaitu sebagai berikut : 

 1. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pelaksanaan unit usaha sapi perah di 

KUD ”Karangploso” dengan menggunakan metode analisis finansial. 

2. Sebagai pertimbangan untuk menetapkan keputusan yang diambil guna 

pengembangan unit usaha sapi perah di KUD ”Karangploso” selanjutnya. 

3. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih 

lanjut. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Unit usaha sapi perah merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan 

KUD ”Karangploso”. Usaha koperasi yang besar akan semakin sulit 

pengelolaannya sebab pada dasarnya akan semakin banyak kepentingan yang 

harus ditangani oleh pengelola sehingga perlu suatu alat untuk melihat hasil usaha 

pengelolaan pada tiap akhir periode tertentu. Alat yang digunakan berupa laporan 

keuangan yang disusun oleh manajemen sebagai pertanggungjawaban dimana 

didalamnya memberikan gambaran tentang kondisi koperasi ataupun hal-hal yang 

telah dilakukan.  

Laporan keuangan sangat diperlukan karena dapat digunakan sebagai alat 

untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Sedangkan laporan rugi laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang 

merupakan ringkasan pendapatan dan beban atau ongkos untuk suatu periode 

tertentu dan menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkan setelah beban 

dikurangkan dari pendapatan. Perhitungan rugi laba merupakan tolak ukur utama 

atas manajemen. Laporan keuangan dan laporan rugi laba ini memiliki sifat dan 

keterbatasan, sehingga untuk menginterpretasikan lebih lanjut memerlukan 

analisis yang mendukung.  

Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis dan suatu proyeksi 

keadaan finansial. Penilaian ini didasarkan atas analisa keadaan finansial pada saat 

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

dengan pelaksanaan usaha. Penilaian finansial ini meliputi analisis Net Present 

Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Pay Back Period (PBP), Net Benefit 
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- Cost Ratio (B/C Ratio) dan analisis Break Even Point (BEP). Net Present Value 

(NPV), merupakan hasil selisih antara penerimaan (benefit) dengan pengeluaran 

(cost) yang telah dihitung dengan nilai sekarang pada awal penanamannya. 

Internal Rate of Return (IRR) menunjukkan tingkat bunga yang akan menjadikan 

jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan akan diterima sama dengan 

jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal. Pay Back Period (PBP) 

menggambarakan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam 

pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Net Benefit - Cost Ratio 

(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. Break Even Point (BEP) adalah suatu cara untuk 

mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, 

tetapi juga belum memperoleh laba. Keuntungan yang dihasilkan setiap tahun 

dinilai dengan nilai absolut. Setelah diadakan analisis finansial diatas maka 

didapatkan hasil yang dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut layak 

dikembangkan atau tidak, apabila tidak layak dikembangkan maka perlu adanya 

evaluasi terhadap usaha yang telah dijalankan tersebut. Secara ringkas kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Unit Usaha Sapi Perah 

Modal 

Biaya 

1. Fixed Cost 
2. Variable Cost 
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Keuntungan 
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Analisis Finansial  
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Break Even Point 

(BEP) A. Memperhitungkan Nilai Uang 
1. NPV 
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3. B/C Ratio 

B. Tidak Memperhitungkan Nilai 
Uang 
4. PBP 

 

Layak Dikembangkan Tidak Layak Dikembangkan 
 

Proceeds 

Evaluasi 
 

Pengembangan Usaha /Dilanjutkan 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah Di Indonesia 

Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan 

komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta 

usaha penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan 

memasarkan tiap jenis ternak. Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha 

dalam upaya meningkatkan manfaat ternak melalui operasional penerapan teknik 

tertentu yang secara ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Menurut Mubyarto (1994) peternakan di Indonesia pada umumnya dilihat 

dari pola pemeliharaanya dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu : (1). 

peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan tradisional dicirikan dengan 

keterampilan yang sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan 

mutu yang relatif terbatas. (2). peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan semi 

komersil dicirikan dengan keterampilan yang dimiliki cukup, penggunaan bibit 

unggul, obat-obatan dan pakan penguat dengan tujuan utama adalah menambah 

pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri dan (3). peternakan komersil yang 

mempunyai ciri-ciri dengan kemampuan dalam segi modal dan sarana produksi 

dengan teknologi yang agak modern serta tujuan utamanya adalah mengejar 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Menurut Prawirokusumo (1990) menyatakan 

bahwa usaha peternakan di Indonesia dapat diselenggarakan dalam dua bentuk 

yaitu usaha peternakan sapi perah rakyat dan perusahaan peternakan. Peternakan 
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rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (a). umumnya ternak dipelihara oleh 

petani peternak yang bertanah atau tidak bertanah sebagai usaha sambilan, (b). 

dipelihara dalam jumlah kecil dengan cara yang semurah-murahnya dalam rangka 

pembagian kerja diantara anggota keluarga, (c). penjualan ternak dilakukan hanya 

kalau membutuhkan uang tunai yang tidak didasarkan atas perhitungan ekonomi 

produksi, (d). tidak menggunakan teknologi modern sehingga lebih bersifat 

meneruskan praktek tradisional dari generasi ke generasi. 

 Perusahaan peternakan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (a). ternak 

yang dipelihara dalam jumlah besar, (b). terbatas pada jenis ternak yang 

menggunakan responsi yang menguntungkan terhadap teknologi yang lebih tinggi, 

(c). memerlukan sarana produksi yang teratur dan terperinci, investasi modal yang 

lebih besar, (d). berlaku hukum input output artinya perhitungan untung dan rugi 

dilakukan menurut hukum ekonomi, (e). pencurahan tenaga kerja dan pengawasan 

yang lebih intensif (Prawirokusumo, 1990). 

 Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia adalah jenis Peranakan 

Friesian Holstein (PFH). Sapi PFH banyak diusahakan sebagai sapi perah karena 

sapi ini berproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sapi 

ini mempunyai ciri-ciri berwarna belang hitam putih dengan tanda berwarna putih 

berbentuk segitiga di daerah dahi, tanduk relatif kecil dan menghadap ke depan 

serta mempunyai warna dada, perut dan kaki yang berwarna putih. Sapi Peranakan 

Friesian Holstein (PFH) mempunyai produksi susu rata-rata sebesar 4.500 liter-

5.500 liter per periode masa laktasi. Sapi ini cocok hidup dan mudah beradaptasi 

pada lingkungan sejuk pada suhu ideal berkisar antara 15°C-24°C. Kemampuan 

produksi susu sapi FH dapat mencapai lebih dari 6.000 liter per periode laktasi 
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dengan kadar lemak susu rata-rata 3,6%. Standar berat badan sapi betina dewasa 

berkisar antara 570 kg-730 kg, sedang berat badan sapi jantan dewasa minimal 

800 kg bahkan bisa mencapai 1 ton (Siregar, 1995). 

 

2.2 Koperasi 

Koperasi merupakan salah satu bentuk perusahaan. Koperasi dalam hampir 

semua hal sama dengan perusahaan lainnya. Koperasi sebagai perusahaan 

dianggap suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan 

barang dan jasa untuk masyarakat dengan motif keuntungan (Wasis, 1997). 

Tujuan dari pembentukan KUD ini adalah sebagai berikut Firdaus, Susanto, dkk 

(2002): 

1. Menjamin terlaksananya produksi program pertanian, khususnya produksi 

pangan secara efektif dan efisisen. 

2. Memberi keputusan bagi petani produsen khususnya, serta masyarakat desa 

pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk 

ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat 

memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta 

kesejahteraannya. 

Koperasi dikatakan tumbuh atau berkembang jika koperasi tersebut 

berhasil meningkatkan volume penjualan, besarnya pangsa pasar yang dikuasai, 

besarnya laba yang diperoleh, wilayah pemasaran yang dijangkau, ragam produk 

yang dihasilkan, harta kekayaan yang dioperasikan, penguasaan teknologi dan 

jumlah karyawan (Sutiarsih, 1997). 
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2.3 Modal Usaha 

Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan jadi disimpan untuk kemudian 

diinvestasikan, secara ekonomi modal dalam pertanian dapat berasal dari milik 

sendiri atau pinjaman dari luar. Modal sendiri dan pinjaman di dalam proses 

produksi tak ada perbedaan, masing-masing menyumbang langsung pada 

produksi. Bedanya pada bunga modal yang dipinjamkan harus dibayar pada 

kreditor untuk modal pinjaman. Modal yang produktif adalah modal yang 

menyumbang hasil tertentu sebanyak biayanya (Musselman and Jackson, 1992). 

Modal dalam usaha peternakan dibedakan sifatnya menjadi dua : 

1. Modal tetap yaitu modal yang tidak habis dipakai pada satu periode produksi 

sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu 

yang lama, seperti: tanah, ternak, gudang, kandang dan peralatan. 

2. Modal tidak tetap (modal kerja) yaitu modal yang habis dipakai dalam sekali 

periode produksi, misalnya: pakan, obat-obatan, kesehatan, penerangan, uang 

tunai dan piutang bank. 

Suatu modal dapat ditentukan menjadi modal tetap dan modal kerja 

berdasarkan fungsi modal tersebut dalam perusahaan yang bersangkutan. 

Perbedaan fungsionil antara modal kerja dengan modal tetap adalah : 

1. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan 

kebutuhannya sedangkan modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau 

diperkecil. 

2. Susunan modal kerja relatif variabel. Elemen-elemen modal kerja akan 

berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya 

relatif tetap tidak segera mengalami perubahan (Riyanto, 1993).  
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Sumber modal harus diperhitungkan secara jelas dalam melakukan 

evaluasi usaha karena keadaan ini bisa mengganggu aktivitas perusahaan dan 

kelancaran usaha, apabila modal kerja direncanakan dari keuntungan usaha yang 

tidak dibagi maupun dari cadangan penyusutan terhadap modal tetap. 

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah berapa besar kemampuan 

dana yang berasal dari dalam perusahaan tersebut untuk mencukupi segala biaya 

pemeliharaan seperti pembelian bahan baku, upah tenaga kerja dan berbagai biaya 

lain. 

 

2.4 Biaya Produksi 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan 

uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva yang disebut dengan harga pokok (Mulyadi, 

2001).  

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh 

produsen untuk menghasilkan output atau dengan pengertian lain biaya produksi 

adalah besarnya nilai pengeluaran (Sudarsono, 1996). Rasyaf (1996) menyatakan 

bahwa biaya produksi merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya 

variabel. Suatu usaha pada umumnya akan selalu didapat tiga macam kegiatan, 

yaitu kegiatan produksi, pembiayaan dan pemasaran. 

Mubyarto (1994) menyatakan bahwa jenis biaya produksi dibedakan 

menjadi dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

Biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 
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kecilnya produksi, termasuk dalam biaya tetap adalah penyusutan kandang, 

penyusutan peralatan, bunga modal, pajak dan perawatan rutin. Biaya variabel 

adalah jenis biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya 

produksi atau tingkat output yang dihasilkan. Biaya variabel meliputi : biaya 

pakan, obat-obatan, tenaga kerja, biaya bahan bakar dan lain-lain. 

 

2.5 Penerimaan 

 Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1993). Jumlah penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses 

produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga 

produk yang berlaku pada saat itu (Riyanto, 2001). 

            Siregar (1995) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha sapi perah terdiri 

dari penjualan susu, penjualan sapi-sapi yang tidak produktif, penjualan anak sapi 

yang tidak digunakan untuk peremajaan dan dari penjualan pupuk kandang.  

Sumber penerimaan usaha sapi perah yang terbesar adalah dari penjualan susu.  

Besar kecilnya penerimaan  usaha sapi perah sangat tergantung dari jumlah susu 

yang diproduksi dan harga penjualan susu.  Menurut Siregar (1995) bahwa ada 

tiga sumber penerimaan dalam usaha pemeliharaan sapi perah yaitu penjualan 

susu, penjualan sapi-sapi afkir yang tidak diproyeksikan untuk peremajaan dan 

dari penjualan kotoran sapi yang berupa pupuk kandang. 

 

2.6 Keuntungan 

Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa keuntungan atau laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. 



14 
 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha akan semakin besar 

bila selisih antara nilai penerimaan dan nilai biaya semakin besar. 

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, 2001). 

 

2.7 Kriteria Investasi 

Kriteria investasi merupakan suatu ukuran yang menyeluruh sebagai dasar 

penerimaan atau penolakan terhadap suatu usaha jika ditinjau dari besar kecilnya 

pendapatan bersih. Tingkat pendapatan bersih yang lebih besar daripada biaya 

suatu proyek marginal, maka pelaksanaan proyek tersebut dapat disetujui untuk 

layak dijalankan. Tingkat pendapatan lebih kecil maka pelaksanaan proyek 

tersebut harus ditolak karena kurang atau tidak menguntungkan (Prawirokusumo, 

1990). 

Analisis finansial adalah suatu teknik penelitian terhadap modal yang 

ditanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk mengetahui 

kemampuan usaha dalam memperoleh benefit. Penilaian finansial ini ditinjau dari 

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

Period (PBP), Net Benefit - Cost Ratio (B/C Ratio). 
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2.7.1 Net Present Value (NPV) 

 Net Present Value merupakan selisih antara cash inflow yang didiskonto 

pada tingkat bunga minimum dikurangi dengaan nilai investasi. Keputusan 

tentang apakah suatu proyek dapat diterima atau tidak akan sangat tergantung 

pada hasil perhitungan net present value dari proyek tersebut. Usulan-usulan 

proyek akan diterima apabila NPV > 0. NPV yang lebih besar atau sama dengan 

nol menunjuk kepada suatu keadaan dimana hasil yang diperoleh adalah lebih 

besar atau sama dengan rate of return minimum yang sudah ditetapkan. Proyek-

proyek yang NPV-nya lebih kecil dari nol tidak dapat diterima karena hasil yang 

diperoleh berarti lebih kecil dari biaya modal atau cost of capital yang sudah 

ditetapkan (Syamsuddin, 2002) 

 Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa analisa 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, yang nilainya dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

NPV  = 

 
Keterangan: Bt =  Economic Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 

Ct =  Cost (pengeluaran) pada  tahun ke 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 tidak dapat dilaksanakan 
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2.7.2 Internal Rate of Return (IRR) 

 Internal Rate of Return adalah suatu teknik untuk membuat peringkat 

usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang 

dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus 

kas masuk dengan investasi awalnya (Astuti, 2004) 

Analisis Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk melihat 

kemampuan investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit 

usaha sapi perah dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat 

bunga bank atau Opportunity Cost of Capital (Prawirokusumo, 1990). Internal 

Rate of Return menunjukkan tingkat bunga yang menggambarkan bahwa antara 

penerimaan dan pengeluaran (cost) yang telah dihitung dengan nilai sekarang 

pada awal tahun penanamannya (present value) (Mulyadi, 2001). Menurut 

Syamsuddin (2002) IRR adalah tingkat discount yang akan menyebabkan NPV 

sama dengan nol, karena present value cash inflow pada tingkat discount tersebut 

akan sama dengan initial investment.     

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa cara untuk dapat memperoleh 

IRR adalah dengan menggunakan sistem coba-coba yaitu dengan menggunakan 

rumus : 

 

IRR =   I   +  
)NPV(NPV

NPV 

21 −
   x  (I 2 - I1) 

           
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 
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2.7.3 Pay Back Period (PBP) 
 
 Pay Back Period (PBP) merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk 

membayar semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu 

proyek (Husnan dan Suwarsono, 1994). Nafarin (2004), Payback Period adalah 

jangka waktu yang diperlukan untuk memulihkan atau mendapatkan kembali 

modal yang diinvestasikan, metode ini memperhitungkan arus kas masuk bersih, 

tetapi tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Pay Back Period (PBP) 

menunjukkan hubungan sederhana antara hasil tahunan terhadap hasil investasi 

yang ditanamkan. Nilai PBP menunjukkan jumlah tahun yang dibutuhkan untuk 

mencapai pembayaran kembali dari modal yang ditanam dalam usahanya (Helfert, 

1992). Husnan dan Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 
PBP I   =    Investasi – Proceeds I   
 
 

Jumlah PBP   =   n  +   
II Proceeds

PBP
                                          

 

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 

 

 
2.7.4 Net Benefit - Cost Ratio (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 
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yang dihasilkan setiap tahun dinilai dengan nilai absolut. Syamsuddin (2002), 

menyatakan bahwa nilai B/C Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :    

 

 B/C Ratio = 
Investment Initial

Inflow Cash

PV 
PV 

 

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha dipilih atau diterima 

dengan keputusan jika B/C Ratio > 1 begitu pula sebaliknya bila B/C Ratio < 1 

akan ditolak atau apabila B/C Ratio > 1 maka usaha tersebut layak untuk 

diteruskan sedangkan apabila B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut tidak layak 

untuk dilanjutkan (Mulyadi, 2001). 

 

 2.8.  Analisis Break Even Point (BEP) 

Impas (break-even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak meperoleh laba 

dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan 

(revenues) sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Analisis impas adalah suatu cara untuk 

mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, 

tetapi juga belum mempeoleh laba (Mulyadi, 2001). 

Analisis break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari 

hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. 

Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan 

muncul masalah break even dalam perusahaaan tersebut. Masalah break-even baru 

muncul apabila suatu perusahaan disamping mempunyai biaya variabel juga 
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1

FC

−

mempunyai biaya tetap. Perhitungan break-even point dengan menggunakan 

rumus : (Riyanto, 2001). 

 
 

BEP (dalam rupiah) =          

            

Keterangan :  FC     =   Biaya tetap 
  VC    =   Biaya variabel 
  S       =   Volume penjualan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Pelaksanaan Penelitian dilakukan di Unit Sapi Perah Koperasi Unit Desa 

(KUD) ”Karangploso”. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan yaitu pada 

tanggal 23 Maret  – 21 April 2009.  

 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu menilai 

kelayakan suatu usaha apakah usaha tersebut layak dikembangkan atau tidak 

sehingga perlu adanya evaluasi. Kasusnya adalah wilayah KUD “Karangploso” 

yang baru berkembang jika dibandingkan dengan KUD Pujon dan Nongkojajar. 

Metode studi kasus (case study) adalah penelitian tentang subyek penelitian yang 

berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan keseluruhan personalitas. 

Studi kasus (case study) yang memusatkan diri secara intensif dan mendalam 

terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus 

(Wirartha, 2005).  

Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan purposive sampling, 

berdasarkan pertimbangan bahwa KUD “Karangploso” memiliki recording data 

tahunan yang lengkap. Purposive sampling adalah dimana sampel diteliti 

ditetapkan secara sengaja dan dibandingkan dengan data sebelumnya sehingga 

dapat diketahui perkembangan perusahaan (Wirartha, 2005). 
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3.3 Metode pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan metode pengambilan data 

berdasarkan dokumen-dokumen yang mendukung yaitu berupa laporan keuangan 

yang ada di KUD ”Karangploso” selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 

2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008. Wawancara adalah kegiatan bertanya yang 

dilakukan terhadap kepala unit sapi perah dan karyawan mengenai data-data 

keuangan menggunakan daftar pertanyaan (Quesioner). Data yang diperoleh 

berupa data sekunder selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2004, 2005, 

2006, 2007 dan 2008. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan secara 

tidak langsung dari sumber-sumber lain misalnya buku, surat kabar atau dari 

lembaga (Dharmmesta dan Ibnu, 1993). 

 

3.4 Metode Analisa data 

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif yang sesuai 

dengan pendapat Wisadirana (2005), bahwa analisis deskriptif merupakan 

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

uraian-uraian serta perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memberikan gambaran realitas yang 

ditemukan dari hasil penelitian.  

Penggunaan perhitungan kriteria investasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Keuntungan 

 Wasis (1997), menyatakan bahwa perhitungan keuntungan dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 



22 
 

∑ +
−n

t
t
tt

t
i)(1
CB

ππππ = TR – TC 

Keterangan : π   =  Keuntungan (Rp/th) 
TR =  Total revenue atau penerimaan total (Rp) 
TC =  Total cost atau biaya total (Rp) 
 
 

3.4.2 Net Present Value (NPV) 

Analisa 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 Net Present Value dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

 
NPV  = 

 
Keterangan: Bt =  Economic Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 

Ct =  Cost (pengeluaran) pada tahun ke 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 tidak dapat dilaksanakan 

 

3.4.3 Internal Rate of Return (IRR) 

Analisis Internal Rate of Return (IRR) digunakan untuk melihat 

kemampuan investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam kegiatan unit 

usaha sapi perah KUD “Karangploso” dengan perhitungan secara finansial serta 

mengukur tingkat bunga bank atau Opportunity Cost of Capital. Prawirokusumo 

(1990), menyatakan bahwa cara untuk dapat memperoleh IRR adalah dengan 
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menggunakan sistem coba-coba yaitu dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

IRR =   I   +  
)NPV(NPV

 NPV

21 −
1    x  (I 2 - I1) 

 
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 
 

3.4.4 Pay Back Period (PBP) 
 
 Merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk membayar semua biaya-

biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Husnan dan 

Suwarsono (1994), menyatakan bahwa PBP dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus :   

  PBP I = Investasi – Proceeds I      

       

  Jumlah PBP   =   n  +   
II Proceeds

PBP
                                          

         

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 

 

3.4.5 Net Benefit Cost Ratio (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 
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−

yang dihasilkan setiap tahun dinilai dengan nilai absolut. Syamsuddin (2002), 

menyatakan bahwa B/C Ratio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

  B/C Ratio = 
Investment Initial

Inflow Cash

PV 
PV  

 
Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha dipilih atau diterima 

dengan keputusan jika B/C Ratio > 1 begitu pula sebaliknya bila B/C Ratio < 1 

akan ditolak atau apabila B/C Ratio > 1 maka usaha tersebut layak untuk 

diteruskan sedangkan apabila B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut tidak layak 

untuk dilanjutkan (Mulyadi, 2001). 

 

3.4.6 Break Even Point (BEP) 

Impas (break-even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh 

laba dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah 

penerimaan (revenues) sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi 

hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja (Mulyadi, 2001). 

Perhitungan break-even point dengan menggunakan rumus :  

 
BEP (dalam rupiah)  =           

    

 
Keterangan :  FC    =   Biaya tetap 
  VC   =   Biaya variabel 
  S      =   Volume penjualan 
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3.5 Batasan Istilah 
 
1.  Analisis finansial adalah suatu metode untuk menganalisis suatu proyek dalam 

rangka pengambilan keputusan layak atau tidaknya suatu proyek. 

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

finansial benefit difokuskan pada direct benefit berupa penerimaan dari 

penjualan susu, penjualan pakan ternak, penerimaan dari dana Keswan dan IB. 

3. Investasi adalah penanaman dana pada suatu perusahaan ke dalam suatu asset 

(aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. 

4. Penilaian kriteria investasi adalah teknik penilaian investasi dengan 

memperhitungkan nilai waktu uang (Metode Present Value) yang merupakan 

salah satu teknik evaluasi tentang layak atau 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 output. 

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

kelangsungan usaha yang besarnya dipengaruhi oleh output. 

9.  Keuntungan merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran pada 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. 

12. Break Even Point adalah dimana jumlah penerimaan sama dengan biaya yang 

dikeluarkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Keadaan Umum KUD “Karangploso” Malang 

4.1.1 Sejarah KUD “Karangploso” Malang 

 Berdirinya Koperasi Unit Desa “Karangploso“ diawali dengan adanya 

kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Karangploso yang mempunyai 

kebutuhan yang harus dipenuhinya, maka masyarakat berkeinginan membentuk 

suatu badan atau organisasi bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dengan mengusulkannya kepada pihak pemerintah setempat yaitu tingkat 

Kecamatan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada tahun 1973 terbentuklah 

suatu Badan Usaha Unit Desa atau BUUD. Tanggal 18 Februari 1980 diubah 

menjadi Koperasi Unit Desa yang berbadan hukum 4817 A/B/81 yang masih 

beranggotakan 1008 orang dan masih mempunyai tiga unit usaha yaitu : 

a. Unit  Rice Milling Unit (RMU) 

b. Unit Penggadaan Pangan 

c. Unit Sapi Perah 

Berdasarkan SK Menkop Bo. 1335/KP tanggal 16 September 1985 

mendapatkan klasifikasi sebagai Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa 

“Karangploso“ lebih meningkatkan peranannya dan ingin lebih berprestasi, maka 

pada tanggal 7 Maret 1990 berdasarkan SK. Menkop. No. 181 / KPTS / III / 90 

mendapatkan klasifikasi sebagai Koperasi Unit Desa Mandiri.  
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Badan hukum Koperasi Unit Desa “Karangploso“ diperbaharui menjadi 

4817 A / BH / II / 81. Tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Koperasi Unit Desa 

“Karangploso“ mempunyai sepuluh unit usaha yaitu : 

a. Unit pengadaan pakan 

b. Unit KCK 

c. Unit RMU (Rice Milling Unit) 

d. Unit Distribusi 

e. Unit Sapi Perah  

f. Unit TRI 

g. Unit Unggas 

h. Unit Simpan Pinjam 

i. Unit Supra Insus 

j. Unit Pertokoan 

Tahun 1998 Koperasi Unit Desa “Karangploso“ mengadakan efisiensi 

pada unit dengan menggabungkan sepuluh unit menjadi tujuh unit usaha yaitu : 

a. Unit usaha sapi perah 

b. Unit simpan pinjam 

c. Unit pertanian 

d. Unit waserda 

e. Unit listrik 

f. Unit RMU 

g. Unit wartel 

Pada tahun 2002 Koperasi Unit Desa “Karangploso“ mengadakan 

penggabungan pada tiga unit usaha yaitu unit wartel dan listrik menjadi unit jasa, 
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sedangkan unit usaha waserda bergabung pada unit pertanian. Tujuannya untuk 

lebih efisiensi disektor tenaga kerja, unit usahanya sekarang menjadi lima unit 

yaitu : 

a. Unit sapi perah 

b. Unit simpan pinjam 

c. Unit pertanian 

d. Unit jasa 

e. Unit RMU 

Kelima unit tersebut terus berjalan dan berkembang, dengan 

berkembangnya setiap unit usaha terutama pada unit simpan pinjam, unit sapi 

perah dan unit pertanian maka pengurus melalui rapat anggota menjadikan unit 

usaha tersebut menjadi unit otonom. Unit otonom berhak mengatur dan mengolah 

secara mandiri unit usahanya yang dipantau oleh manajer baik itu rencana kerja, 

permodalan, manajemen, laporan tersendiri dengan tidak melepaskan hubungan 

organisator maupun manajemen usaha dengan induk atau KUD. Tujuan 

diadakannya unit otonom ini adalah : 

a) Untuk mengembangkan unit otonom lebih luas sehingga lebih 

meningkatkan profit. 

b) Pembinaan dan pelayanan terhadap nasabah lebih meningkat. 

c) Peran serta nasabah atau anggota terhadap koperasi lebih aktif. 

d) Nasabah atau anggota dapat merasakan secara langsung SHU unit otonom 

setelah tutup buku. 
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4.1.2 Keadaan Umum 

KUD “Karangploso“ terletak di Desa Ngijo, tepatnya di jalan Raya Ngijo 

Karangploso Malang Telp. (0341) 461265. Kode Pos 65152, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang, dengan batas wilayah Utara adalah Kecamatan 

Lawang, Selatan adalah Kecamatan Dau, Timur adalah Kecamatan Singosari dan 

Barat  adalah  Kecamatan Batu. 

KUD “Karangploso“ mempunyai ketinggian sekitar 521 – 813 m di atas 

permukaan laut dengan suhu 24-28°C. Keadaan geografis yang demikian cocok 

untuk pengembangan usaha peternakan sapi perah. Sesuai dengan pendapat 

Sarwiyono (1990), yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian di atas 300 

sampai dengan 500 m di atas permukaan laut merupakan tempat yang cocok untuk 

usaha ternak sapi perah yang umumnya berasal dari daerah berhawa dingin.  

KUD “Karangploso” merupakan daerah pertanian, kerajinan, dan 

peternakan sapi perah dengan produksi susu sebesar 7200 liter/hari dan populasi 

sebanyak 2014 ekor yang terdiri dari 1025 sapi laktasi.  Jumlah Populasi Ternak 

Sapi Perah di Wilayah KUD Karangploso dapat dilihat pada lampiran 2. Pada 

umumnya sapi perah yang dipelihara di wilayah kerja KUD “Karangploso” yaitu 

sapi dengan jenis peranakan Fries Holstein. Kecamatan Karangploso ini memiliki 

jumlah peternak sebanyak 499 jiwa, selain bekerja sebagai peternak penduduk 

Karangploso bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan pengrajin. 

 

4.1.3 Organisasi 

 Koordinasi yang baik antara pengurus, manajer, karyawan dan anggota 

koperasi serta instansi – instansi yang terkait sangat diperlukan demi kelancaran 
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kegiatan usaha koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967 pasal 15 dan 16 terdapat 

empat tingkatan koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah 

administrasi pemerintahan yaitu sebagai berikut (Firdaus dan Susanto, 2002):  

1. Koperasi primer, dibentuk sekurang–kurangnya 20 orang yang telah 

memenuhi syarat–syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam 

undang – undang. 

2. Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 koperasi primer yang 

berbadan hukum. 

3. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang 

berbadan hukum. 

4. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 gabungan koperasi yang 

berbadan hukum. 

KUD “Karangploso” termasuk dalam koperasi primer karena dibentuk 

oleh sekurang-kurangnya 20 orang yang telah memenuhi syarat-syarat 

keanggotaan. Struktur organisasi yang digunakan pada KUD “Karangploso” 

merupakan tipe garis (Line Organization) yang mempunyai arti segala otoritas 

antar atasan dengan bawahan terletak pada satu garis lurus dimana semua 

keputusan ada di tangan pimpinan perusahaan dan kemudian staf sebagai kontrol 

dan memberi masukan-masukan. 

Struktur organisasi KUD “Karangploso” dapat dilihat pada lampiran 1. 

Pada struktur tersebut terlihat bahwa rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam koperasi, selanjutnya adalah pengurus dan pengawas, manajer, 

kasir, bagian admininistrasi dan kepala bagian masing-masing unit. Berikut 

jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi KUD “Karangploso”: 
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1. Rapat Anggota.  

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi 

mempunyai kedudukan yang sangat menentukan dan menjadi sumber dari segala 

keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi 

dan para pengelola usaha koperasi. Sesuai dengan pendapat Sitio (2001) yang 

menyatakan bahwa rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, beribawa, dan menjadi 

sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat 

organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi. Rapat anggota menetapkan 

antara lain : 

1. Anggaran dasar 

2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi 

3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas 

4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja koperasi serta 

pengesahan laporan keuangan 

5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan 

6. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) 

7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 

 

2. Pengurus Koperasi. 

Pengurus dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus 

merupakan pemegang kuasa dalam  rapat anggota. Pengurus KUD “Karangploso“ 

memiliki masa jabatan dua tahun. Pengurus mempunyai tugas untuk mengelola 

koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran 

pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan 
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laporan keuangan dan pertanggungjawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan 

keuangan dan inventaris secara tertib, serta memelihara buku daftar anggota dan 

pengurus.  

Sedangkan susunan kepengurusan KUD “Karangploso“ Kabupaten 

Malang adalah sebagai berikut : 

1. Pengurus pleno 

- Ketua I 

- Sekretaris II 

2. Pengurus Harian 

- Ketua II 

- Sekretaris I 

- Bendahara 

 

3. Pengawas Koperasi. 

Pengawas KUD “Karangploso“ adalah pengawas yang dipilih dalam rapat 

anggota tahunan dengan masa jabatan yaitu dua tahun. Pengawas diberi mandat 

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan 

koperasi, selain itu pengawas juga mengarahkan segala kegiatan koperasi agar 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama, dimana rencana ini 

telah disepakati dalam rapat anggota tahunan. Pengawas juga bertugas untuk 

mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus 

serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya tersebut. Susunan 

pengawas KUD “Karangploso“ ada pada Tabel 1. 
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Tabel  1. Susunan Pengawas KUD “Karangploso“.   

 
Sumber: Data Primer KUD “Karangploso“ 
 
 
4. Manajer Koperasi. 

Manager KUD “Karangploso“ adalah pemimpin pelaksanaan harian 

operasional koperasi untuk semua unit yang ada baik untuk unit otonom maupun 

bukan unit otonom, dan juga sebagai pemegang jabatan tertinggi dari karyawan 

koperasi. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus sehingga manajer 

harus mempertanggujawabkan tugasnya kepada pengurus.  

Posisi manager KUD “Karangploso“ dijabat oleh Ir. Agung Rino Santigi 

dengan kontrak kerja dihadapan Notaris mulai 1 April 2006 sampai 31 Desember 

2008. Tugas manajer untuk melaksanakan tindakan pengamanan terhadap policy 

pengurus, membuat laporan kepada pengurus setiap hari sabtu dengan format 

tertentu, memonitor pelaksanaan rencana kerja kegiatan unit-unit usaha, menerima 

dan meminta laporan dari bagian unit dan karyawan, membina alokasi keuangan 

antara unit usaha dengan kasir atau bendahara agar berjalan efektif dan efisien. 

 
5. Kasir.  

Kasir bertanggungjawab atas transaksi keuangan dan SHU unit otonom. 

Transaksi keuangan dicatat dalam buku laporan keuangan. Kasir bertugas untuk 

menyalurkan dan menerima keuangan koperasi, membukukan semua transaksi 

Jabatan Nama 

Koordinator Achmad Abadi  (Masa bakti 2004-2005) 

Anggota Ridwan Zein     (Masa bakti 2005-2007) 

Anggota Abdul Mujib     (Masa bakti 2006-2008) 
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keuangan koperasi, dan bekerjasama dengan bendahara untuk mencatat semua 

transaksi keuangan. Kasir KUD “Karangploso“ bertugas untuk menyalurkan dan 

menerima keuangan koperasi, membukukan semua transaksi keuangan koperasi, 

dan bekerjasama dengan bendahara untuk mencatat semua transaksi keuangan. 

Wewenang antara lain : sewaktu-waktu kasir dapat menyerahkan transaksi 

keuangan kepada bendahara, dan menandatangani bukti-bukti yang perlu 

ditandatangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

6. Bagian Akuntansi. 

Bagian akuntansi bekerjasama dengan kasir dalam membuat laporan 

keuangan secara jelas dan terperinci. Bagian akuntansi membantu karyawan 

dalam membuat buku bantu dan menyiapkan laporan keuangan setiap satu tahun 

sekali yaitu pada akhir bulan Desember. Bagian akuntansi bertugas untuk 

menyelenggarakan administrasi keuangan KUD, membuat buku-buku bantu, 

membantu dan menyiapkan laporan keuangan, dan melakukan pengawasan pada 

unit-unit otonom. Wewenang bagian akuntansi antara lain : menganalisa 

keabsahan bukti-bukti keuangan, memilih/mensortir dan mengkoreksi bukti 

keuangan, serta meminta fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang. 

 

7. Keanggotaan  

 Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Karangploso yang mempunyai 

potensi menjadi anggota koperasi sebanyak  65.327 jiwa, sedangkan yang menjadi 

anggota koperasi sebanyak 4.926 jiwa. Kenyataan yang ada di lapang 

memperlihatkan keadaan yang mencolok antara jumlah populasi peternak sapi 
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perah yang berjumlah 499 peternak dengan kepemilikan ternak yang berjumlah  

2014 ekor. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak semua anggota koperasi 

memiliki ternak sapi perah. Kondisi ini memang terjadi di KUD “Karangploso“.  

Penduduk Kecamatan Karangploso yang tidak memiliki ternak sapi perah 

namun menjadi anggota koperasi melakukan kegiatan lain di luar sektor unit sapi 

perah seperti kegiatan kelompok tani KUD “Karangploso“, melakukan 

peminjaman pada unit simpan pinjam, dll. Syarat-syarat untuk menjadi anggota 

koperasi antara lain : 

1. Bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, 

Provinsi Jawa Timur. 

2. Keanggotaan dinyatakan sah jika telah memenuhi simpanan pokok dan 

simpanan wajib yang dicatat dalam buku daftar anggota koperasi. Simpanan 

pokok sebesar Rp. 5.000,00 sekali masuk. Simpanan wajib sebesar Rp 

2.500,00 tiap bulan. 

3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara 

apapun. 

4. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. 

5. Telah menyetujui isi AD dan ketentuan yang berlaku koperasi.  

Kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh 

koperasi, serta memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun 

hak-hak anggota yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara 

dalam rapat anggota, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau 

pengawas Koperasi Unit Desa, meminta diadakan rapat anggota menurut 
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ketentuan dalam anggaran dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada 

pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta, memanfaatkan 

koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota, serta 

mendapatkan  SHU. 

 

4.2 Unit Sapi Perah 

4.2.1 Keadaan Umum Unit Sapi Perah 

 Unit sapi perah merupakan salah satu unit otonom yang ada di KUD 

“Karangploso”. Keanggotaan unit sapi perah terdiri dari 20 kelompok anggota 

dengan jumlah peternak sebanyak 499 orang. Unit sapi perah bertugas untuk 

mengetahui jumlah dan tempat peternak, melakukan pencatatan sapi perah dan 

mutasi beserta alasannya, membuat penjadwalan penyuluhan kepada anggota 

peternak sapi perah, menerima penjualan anggota atau peternak, menyalurkan 

penjualan susu ke pasaran umum ataupun pabrik, mengadakan pembukuan harian 

unit sapi perah termasuk buku kas pembantu dan membuat laporan keuangan satu 

bulan sekali kepada manajer. Unit sapi perah mempunyai wewenang untuk 

menentukan prosedur pembayaran pendapatan peternak anggota, menentukan 

program-program kegiatan yang ada pada unit sapi perah dan meminta fasilitas 

yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan sapi perah. 

 

4.2.2 Kegiatan Penampungan Susu 

Unit sapi perah KUD “Karangploso“ menampung hasil produksi susu para 

peternak melalui pos-pos penampungan susu yang telah disediakan oleh pihak 

KUD. Terdapat enam pos penampungan susu yang dimilikki oleh KUD 
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“Karangploso“ yaitu Bocek, Supiturang, Tawangargo, KUD (pusat), Manggisari 

dan Ngenep. Penyetoran susu dari peternak ke pos penampungan susu dilakukan 

dua kali sehari yaitu pagi hari pukul 06.00 – 07.00 WIB dan sore hari pada pukul 

15.00 – 16.00 WIB.  

 Peternak menyetorkan air susu kepada KUD “Karangploso“ setiap harinya 

dan sistem pembayarannya dilakukan setiap sepuluh hari sekali yaitu pada tanggal 

11 untuk tanggal 1 – 10, pada tanggal 21 untuk tanggal 11 - 20, dan pada tanggal 

31 untuk tanggal 21 - 30. Pembayaran disesuaikan dengan jumlah volume dan 

kualitas susu (berdasarkan berat jenis dan kandungan lemak) yang telah 

disetorkan. Pembayaran susu biasanya dilakukan di kantor pusat KUD 

“Karangploso“.  

Pembayaran disesuaikan dengan jumlah volume dan kualitas susu yang 

disetorkan oleh peternak anggota, untuk kualitas susu biasanya ditentukan 

berdasarkan berat jenis dan kandungan lemak susu. Rata-rata susu yang diterima 

oleh pihak KUD adalah 7200 liter per hari. Harga susu yang diterima peternak 

dari pihak KUD sekitar Rp. 3.200,00 per liter tergantung berat jenis, Total Plate 

Count (TPC) dan kandungan kadar lemak. Standar kualitas susu yang ditentukan 

oleh pihak KUD adalah minimal memiliki berat jenis 1,025 dengan jumlah TPC > 

0,95 juta dan kadar lemak 4,0 persen pada pagi hari dan pada sore hari 1,023 

dengan kadar lemak 4,5 persen.  

Susu yang diterima oleh pihak KUD adalah susu yang telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Apabila susu yang disetorkan tidak memenuhi 

standar yang telah ditetapkan maka susu tersebut dikembalikan ke peternak yang 

bersangkutan. Untuk memenuhi standar kualitas yang talah ditetapkan oleh pihak 
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KUD maka dilakukan beberapa pengujian yang meliputi uji lemak, uji berat jenis 

(BJ), uji organoleptik (uji terhadap warna, rasa, bau) dan uji alkohol. 

 Susu setoran peternak yang telah diuji kemudian dilakukan proses 

pendinginan untuk mempertahankan kualitas susu agar tetap baik, karena 

pendinginan susu dapat menghambat perkembangan mikroorganisme dan benda 

asing lainnya. Proses pendinginan susu di KUD “Karangploso” menggunakan 

sarana Cooling Unit dari pendingin Freon yang langsung berfungsi sebagai media 

pendingin. Proses pendinginan yang dilakukan di pos-pos penampungan susu 

dilakukan sampai suhu berkisar 4°C dan memerlukan waktu sekitar 4 jam 

sebelum susu disetorkan ke IPS. 

 

4.2.3 Kegiatan Administrasi 

 Laporan keuangan beserta laporan lainnya di KUD “Karangploso” dibuat 

secara berkala dan teratur begitu juga pada unit sapi perah. Setiap diadakannya 

rapat anggota tahunan (RAT) selalu ada laporan yang menyebutkan data-data 

terakhir di dalam tubuh KUD beserta keadaan keuangannya secara terperinci. 

Bagian administrasi di KUD “Karangploso” terdiri dari dua macam yaitu 

administrasi umum dan administrasi keuangan. Kegiatan rutin yang dilakukan 

sehari-hari di unit sapi perah khususnya di bidang administrasi umum adalah : 

1. Melakukan pembukuan/pencatatan produksi susu masing-masing peternak. 

2. Melakukan pencatan penjualan susu ke PT Nestle dan pasaran umum. 

3. Melakukan pencatatan pelayanan keswan dan IB. 

4. Melakukan pencatatan simpanan-simpanan anggota berupa simpanan 

pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan hari raya. 

5. Mencetak struk pembayaran susu anggota. 
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Untuk bidang administrasi keuangan kegiatan rutin yang dilakukan antara lain : 

1. Mencatat Transaksi Masuk / Kas Masuk (KM) dan Kas Keluar (KK). 

2. Pembuatan laporan keuangan yang berupa pembukuan tabularis dan 

pembuatan neraca. 

 

4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Modal Usaha Unit Sapi Perah 

Modal merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan suatu usaha, 

demikian juga di KUD “Karangploso” khususnya di unit sapi perah modal 

digunakan untuk melaksanakan usaha. Modal yang digunakan di KUD 

“Karangploso” terdiri dari modal tetap dan modal tidak tetap atau modal kerja. 

Modal tetap yang digunakan terdiri dari tanah, bangunan, mesin-mesin, 

kendaraan, dan peralatan. Modal tidak tetap terdiri dari pembelian susu segar dan 

pembelian pakan ternak, angkutan, laborat, listrik, gaji tenaga kerja, pembelian 

obat.  

Berdasarkan sumbernya modal di KUD “Karangploso” 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 

KUD “Karangploso” 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.   
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4.3.2 Biaya Produksi Usaha Unit Sapi Perah 

Biaya produksi yang ada di unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” ini 

termasuk kedalam biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya 

yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan, 

misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung (Mulyadi, 

1998). Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

menghasilkan produk yang dinilai dengan uang atau dengan pengertian lain biaya 

produksi adalah besarnya nilai pengeluaran. Biaya produksi dibedakan menjadi 

dua yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Rincian 

perhitungan biaya pada proses kegiatan unit sapi perah KUD Karangploso dapat 

dilihat pada tabel 2 

Tabel 2. Perhitungan Biaya Tetap, Biaya Tidak Tetap dan Total Biaya 

Tahun Biaya Tetap (Rp) Biaya Tidak Tetap 
(Rp) 

Total Biaya 
(Rp) 

2004 411.320.173 9.288.097.303 9.699.417.476 
2005 645.464.086 9.401.685.159 10.047.149.245 
2006 800.952.769 7.863.052.900 8.664.005.669 
2007 893.079.466 7.853.378.173 8.746.457.639 
2008 1.026.466.891 10.181.064.017 11.213.530.908 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 

 

Biaya tetap KUD “Karangploso” terdiri dari penyusutan bangunan, 

penyusutan mesin, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan kantor, pajak dan 

bunga modal. Biaya tidak tetap KUD “Karangploso” terdiri dari pembayaran susu 

sapi ke peternak, pembelian pakan ternak, pembelian straw dan obat, angkutan 

lokal, angkutan ke PT. Nestle, laborat dan listrik.  

Tabel 2 menunjukkan total biaya tahun 2004 sebesar Rp. 9.699.417.476 

dan meningkat menjadi sebesar Rp. 10.047.149.245. Tahun 2006 mengalami 
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penurunan menjadi sebesar Rp. 8.664.005.669 dan tahun 2007 meningkat kembali 

menjadi Rp. 8.746.457.639 dan total biaya produksi tertinggi yang dikeluarkan 

unit sapi perah KUD “Karangploso“ Malang diperoleh pada tahun 2008 yaitu 

sebesar Rp. 11.213.530.908. Tingginya biaya produksi pada tahun ini dipengaruhi 

oleh tingginya produksi susu peternak anggota sehingga biaya untuk pembayaran 

susu ke peternak tinggi. 

 

4.3.3 Penerimaan 

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 adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil 

penjualan produksi (Boediono, 1993). Riyanto (2001) 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 koperasi berasal dari penjualan susu yang merupakan 

penerimaan utama unit sapi perah KUD ”Karangploso”. Penjualan susu sapi unit 

sapi perah KUD ”Karangploso” berasal dari penjualan susu sapi ke PT Nestle dan 

kepasaran umum. Penerimaan lain selain dari penjualan susu adalah hasil 
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penjualan pakan ternak, penerimaan dari dana Keswan dan IB serta pendapatan 

dari DPWK (Dana Pengembangan Wilayah Kerja). Rincian fluktuasi total 

penerimaan Unit Sapi Perah KUD “Karangploso” dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3. Fluktuasi Total Penerimaan Unit Sapi Perah KUD “Karangploso” 

    Tahun 
Total Penerimaan 

(Rp) 
Perubahan  

(Rp) (%) 
2004 10.225.164.484 - - 
2005 10.572.141.333 346.976.850 3,4 
2006 9.034.263.970 -1.537.877.360 -14,54 
2007 9.271.651.024 237.387.054 2,62 
2008 11.864.057.811 2.592.406.786 27,96 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 

Tabel 3 menunjukkan total penerimaan Unit Sapi Perah KUD 

“Karangploso” pada tahun 2004 sebesar Rp. 10.225.164.484 dan meningkat pada 

tahun 2005 menjadi Rp. 10.572.141.333. Pada tahun 2006 mengalami penurunan 

menjadi Rp. 9.034.263.970. Pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi Rp. 

9.271.651.024 dan pada tahun 2008 meningkat lagi menjadi Rp. 11.864.057.811. 

Perubahan ini dipengaruhi oleh penerimaan dari penjualan susu dan harga susu. 

Penerimaaan KUD “Karangploso” yang terbesar adalah dari penjualan 

susu sapi ke PT. Nestle dan kepasaran umum yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp. 

8.754.067.118, sedangkan pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 yaitu Rp. 

8.997.522,040, Rp. 7.206.485.069, Rp. 7.653.502.816 dan Rp. 9.515.398.033. 

Penerimaan selain dari penjualan susu sapi adalah penjualan pakan, dana Keswan 

dan Iinseminasi Buatan (IB) dan pendapatan dari DPWK (Dana Pengembangan 

Wilayah Kerja). 
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4.3.4 Keuntungan  

Prawirokusumo (1990) menyatakan bahwa keuntungan atau laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. 

Soekartawi (1993) menyatakan bahwa keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan total dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap dan 

biaya tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha akan semakin besar 

bila selisih antara nilai penerimaan dan nilai biaya semakin besar. 

Kenaikan keuntungan atau laba seringkali diiringi dengan kenaikan modal 

yang otonom dan sebaliknya pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam 

akan dapat mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan secara mencolok. Besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran dalam mengelola usaha 

yang dijalankan. Tingkat keuntungan selama periode tertentu dengan cara 

membandingkan keuntungan dengan modal (Riyanto, 2001). Rincian Keuntungan 

Unit Sapi Perah KUD “Karangploso” dapat dilihat pada tabel 4 

Tabel 4. Keuntungan Unit Sapi Perah KUD ”Karangploso” 

Tahun Keuntungan 
Sebelum Pajak  

Pajak 
Pendapatan 

10% 

Keuntungan 
 Bersih 

Perubahan  
Keuntungan Bersih 

(Rp) (%) 
2004 525.747.004 52.574.700 473.172.304 - - 
2005 524.992.090 52.499.209 472.492.881 -679.423 -0,14 
2006 400.258.301 40.025.830 360.232.471 -112.260.410 -23,76 
2007 525.193.385 52.519.338 472.674.047 112.441.576 31,21 
2008 650.526.910 65.052.691 585.474.219 112.800.172 23,86 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa keuntungan bersih yang diperoleh unit sapi 

perah KUD “Karangploso” dari hasil selisih antara hasil penjualan atau output 

yang dikurangi dengan faktor-faktor produksi yang digunakan atau input yang 

digunakan selama proses produksi. Laba bersih ini diperoleh dari laba sebelum 
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pajak atau laba kotor dikurangi pajak pendapatan. Besarnya laba setelah pajak 

pada tahun 2004 sampai 2008 yaitu Rp. 473.172.304, Rp. 472.492.881, Rp. 

360.232.471, Rp. 472.674.047 dan Rp. 585.474.219.  

Tabel 4 menunjukkan keuntungan pada tahun 2004 yang mengalami 

penurunan sebesar Rp. 679.423 atau 0,14 % pada tahun 2005 dan menurun 

kembali pada tahun 2006 sebesar Rp. 112.260.410. Pada tahun 2007 mengalami 

kenaikan 31.21% yaitu sebesar Rp. 112.441.576 dan tahun 2008 meningkat 

sebesar Rp. 112.800.172 atau 23.86 %. 

Penurunan keuntungan ini 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 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 merupakan faktor yang menyebabkan 

penerimaan menurun, karena harga susu tergantung pada kualitas susu. 

 

4.4 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. Hasil analisis finansial Unit usaha 

sapi perah KUD ”Karangploso” ini dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5.   Hasil Perhitungan Nilai NPV, IRR, PBP dan B/C Ratio di Unit Sapi 
Perah KUD ”Karangploso” 

 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 

 
4.4.1 Analisa Net Present Value (NPV) 

Net Present Value 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 10 %, 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 KUD ”Karangploso” 

pada tingkat suku bunga 10 % adalah sebesar Rp. 1.264.200.736, ini menunjukkan 

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

lebih besar dari nol atau tidak negatif. 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 

No Kriteria Investasi Nilai 

1 
2 
3 
4 

 
NPV 

B/C Ratio 
IRR  
PBP 

 

Rp. 1.264.200.736 
1,53  

16,67 % 
2 tahun 9 bulan 12 hari 
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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 

selish antara Present Value dari benefit dan Present Value dari biaya. 

 

4.4.2 Analisis Net Benefit - Cost Ratio (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. Kriteria ini memberikan 

pedoman bahwa usaha akan dipilih apabila nilai Net Benefit - Cost Ratio (B/C 

Ratio) ini > 1, begitu pula sebaliknya bila B/C Ratio < 1 maka tidak layak 

diusahakan atau tidak dipilih. Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa B/C 

Ratio adalah jumlah Present Value arus benefit sebagai pembilang dan jumlah 

Present Value arus Cost sebagai penyebut. Rincian selengkapnya tentang nilai 

NPV dapat dilihat pada lampiran 6. 

Perhitungan Net B/C Ratio ini diperoleh hasil sebesar 1,53, hal ini 

menunjukkan bahwa unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” ini 

menguntungkan karena memiliki nilai B/C Ratio  lebih dari satu. Nilai 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 (1998), menyatakan bahwa 

suatu usaha dapat dikatakan layak (feasible) apabila memiliki nilai B/C Ratio 

lebih dari satu. 
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4.4.3 Analisis Internal Rate of Return (IRR) 

Analisis 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 Rate 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 KUD 

“Karangploso” dengan perhitungan secara finansial serta mengukur tingkat bunga 

bank ini merupakan jumlah selisih antara nilai suku bunga 16 % dan 17 %. 

Rincian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 7. 

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 10 %. Suatu usaha 

dianggap layak dikembangkan lebih lanjut jika hasil perhitungan IRR lebih besar 

daripada 10 %, sedangkan dianggap tidak layak untuk dikembangkan jika hasil 

perhitungan IRR kurang dari 10 %. 

Nilai Internal Rate of Return (IRR) di unit sapi perah KUD “Karangploso” 

memiliki nilai IRR sebesar 16,67 %. Nilai IRR tersebut menunjukkan nilai ini 

lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga finansial 10 %. Kesimpulan 

yang dapat diambil bahwa unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” ini layak 

(feasible) untuk dikembangkan sesuai dengan pendapat Rianto (1993), yang 
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menyatakan bahwa nilai IRR memberikan pedoman bahwa usaha layak 

dilaksanakan apabila nilai IRR lebih besar dari nilai Social Discount Rate.  

 

4.4.4 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 satuan yang digunakan bukan persentase melainkan satuan waktu 

baik itu bulan atau tahun. Hasil perhitungan  PBP diperoleh nilai sebesar 2 tahun  

9 bulan 12 hari. Nilai Pay Back Period sebesar 2 tahun 9 bulan 12 hari ini 

menunjukkan bahwa modal seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi 

selama menjalankan usaha sapi perah ini akan diterima kembali dalam jangka 

waktu 2 tahun  9 bulan 12 hari. 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 KUD “Karangploso”. Rincian tentang perhitungan PBP 

dapat dilihat pada lampiran 8 
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4.5 Analisis Break Even Point (BEP)  

Impas (break-even) adalah keadaan suatu usaha yang tidak meperoleh laba 

dan tidak menderita rugi. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan 

(revenues) sama dengan jumlah biaya atau apabila laba kontribusi hanya dapat 

digunakan untuk menutup biaya tetap saja (Mulyadi, 2001). 

Riyanto (2001) menyatakan bahwa Analisa break-even adalah suatu teknik 

analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, 

keuntungan dan volume kegiatan. Apabila suatu perusahaan hanya mempunyai 

biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break even dalam 

perusahaaan tersebut. Masalah break-even baru muncul apabila suatu perusahaan 

disamping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Perhitungan 

Break Even Point  (BEP) di KUD ”Karangploso” dapat dilihat pada tabel 6. 

 Tabel 6. Perhitungan Break Even Point dari Penjualan Susu (BEP) KUD 
“Karangploso”  

 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 

 
 
Tabel 6 menunjukkan hasil perhitungan BEP di KUD “Karangploso” pada 

tahun 2004 nilainya sebesar Rp 4.113.201.730, tahun 2005 meningkat menjadi 

sebesar Rp. 5.814.991.766, tahun 2006 sebesar Rp 6.161.175.146, tahun 2007 

mengalami penurunan menjadi Rp 5.837.120.693 dan tahun 2008 meningkat 

kembali menjadi Rp 7.228.640.077. Nilai Break Even Point (BEP) disini 

Tahun Penerimaan Biaya Tetap  
(FC) 

Biaya Tidak Tetap  
(VC) 

BEP (Rp) 

2004 10.225.164.484 411.320.173 9.288.097.303 4.113.201.730 

2005 10.572.141.333 645.464.086 9.401.685.159 5.814.991.766 

2006 9.034.263.970 800.952.769 7.863.052.900 6.161.175.146 

2007 9.271.651.024 893.079.466 7.853.378.173 5.837.120.693 

2008 11.864.057.811 1.026.466.891 10.181.064.017 7.228.640.077 
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menggambarkan bahwa nilai BEP tersebut merupakan nilai minimal atas 

penerimaan yang diperoleh dimana KUD tidak mengalami kerugian atas 

usahanya. 

Unit Usaha Sapi Perah di KUD “Karangploso” mengalami keuntungan dan 

layak untuk dikembangkan, karena penerimaan yang didapat lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai BEP yang didapat. Peningkatan dan penurunan jumlah 

BEP dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dari penjualan susu dan biaya 

pembayaran susu ke peternak. Titik impas dicapai apabila penerimaan KUD sudah 

mencapai nilai tersebut, tapi akan mengalami kerugian jika nilainya dibawah nilai 

BEP yang diperoleh. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 
 Berdasarkan penelitian dan hasil perhitungan yang dilakukan di unit usaha 

sapi perah KUD “Karangploso” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keuntungan KUD Karangploso dari tahun 2004 sampai 2008 masing –

masing adalah Rp. 473.172.304, Rp. 472.492.881, Rp. 360.232.471, Rp. 

472.674,047 dan Rp. 585.474.219. Keuntungan pada tahun 2005 

mengalami penurunan sebesar Rp. 679.423 atau 0,14 % dan menurun 

kembali pada tahun 2006 sebesar Rp.112.260.410. Tahun 2007 mengalami 

kenaikan 31.21% yaitu sebesar Rp.112.441.576 dan tahun 2008 meningkat 

sebesar Rp. 112.800.172 atau 23.86 %.  

2. Analisis Finansial : 

• Nilai Net Present Value yang diperoleh pada tingkat suku bunga 10 % 

adalah sebesar Rp. 1.264.200.736. 

• Nilai Internal Rate of Return diperoleh sebesar 16,67 % yang 

menunjukkan hasil lebih besar dari Sosial Discount Rate. 

• Nilai Net B/C Ratio adalah sebesar 1,53 yang menunjukkan bahwa 

perbandingan antara penerimaan yang diperoleh lebih besar bila 

dibandingkan nilai faktor-faktor produksi atau total biaya yang telah 

digunakan selama proses produksi. Usaha ini dapat dikatakan layak 

untuk terus dikembangkan. 
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• Hasil yang diperoleh dari perhitungan Pay Back Period ini adalah 2 

tahun 9 bulan 12 hari yang berarti bahwa modal yang ditanamkan akan 

dapat diterima kembali selama 2 tahun 9 bulan 12 hari. 

3. Nilai Break Even Point (BEP) dari tahun 2004 sampai 2008 masing – 

masing adalah Rp. 4.113.201.730, Rp. 5.814.991.766, Rp. 6.161.175.146, 

Rp. 5.837.120.693 dan Rp. 7.228.640.077. KUD ”Karangploso” disini 

memperoleh keuntungan yang dapat dilihat dari jumlah penerimaan yang 

diperoleh lebih besar dibandingkan dengan nilai BEP yang diperoleh. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut: 

1. Unit sapi perah KUD “Karangploso”disarankan untuk meningkatkan 

jumlah penerimaan, yaitu dengan cara meningkatkan produksi susu, 

penjualan pakan, dana keswan dan IB. 

2. Unit sapi perah KUD “Karangploso” memberikan penyuluhan intensif 

tentang pemeliharaan sapi perah yang baik khususnya di Desa Bocek 

yang memiliki jumlah peternak paling tinggi agar produksi susu sapi 

perah mereka meningkat dan untuk memperoleh keuntungan yang 

semakin besar sehingga usahanya semakin layak dikembangkan. 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi KUD ”Karangploso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Struktur Organisasi Unit Sapi Perah KUD ”Karangploso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat Anggota 
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Lampiran 2. Jumlah Populasi Sapi Perah di Wilayah KUD “Karangploso“ 
 

 
JUMLAH POPULASI TERNAK SAPI PERAH 

PER DESEMBER 2008 
 

Nama 
Ketua 

Kelompok 

Jumlah 
Peternak 

Ternak Jumlah 
Total Pedet Dara Sapi Induk Jantan 

Dewasa Kering Laktasi 
Cari 29 37 17 5 41 - 100 
Joko 19 21 1 4 30 6 62 
Mulyadi 25 24 6 10 37 4 81 
Suyono 35 27 20 21 33 1 102 
Muthohari 15 18 18 7 57 - 100 
Jayus 21 20 10 40 54 - 124 
Imam 18 22 6 7 34 - 69 
Rojikan 23 23 3 16 114 - 156 
Saturi 22 33 6 17 46 2 104 
Kohar 25 24 4 8 49 3 88 
Supaat 20 32 9 12 36 2 91 
Kalil 22 23 18 - 73 11 125 
Wajib 13 19 2 5 29 2 57 
Wartoyo 39 26 9 20 75 1 131 
Sukari 30 40 8 12 60 - 120 
Untung 30 36 8 5 56 5 110 
Subari 32 32 3 8 52 - 95 
Senin 30 34 6 21 53 - 114 
Tasrap 33 26 3 20 65 3 117 
Jayus Les 18 21 10 3 31 3 68 
        
Jumlah 499 544 167 241 1025 43 2014 
        
Sumber : Data sekunder, 2009 
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Lampiran 3. Produksi Susu Anggota KUD “Karangploso” Tahun 2004-2008 
 

PRODUKSI SUSU ANGGOTA UNIT SAPI PERAH TAHUN 2004 – 2005 
 

No. BULAN 
TAHUN 

NAIK/TURUN  
(Liter) 

NAIK/TURUN  
(%) 

2004 
(Liter) 

2005 
(Liter) 

1 Januari 326.594 303.391 23.203 4,94 
2 Februari 294.724 268.774 25.950 5,52 
3 Maret 303.872 278.687 25.185 5,36 
4 April 311.105 261.149 49.956 10,64 
5 Mei 332.465 280.127 52.338 11,15 
6 Juni 337.907 289.121 48.786 10,40 
7 Juli 359.859 298.276 61.583 13,12 
8 Agustus 345.211 298.458 46.753 9,96 
9 September 320.676 285.904 34.772 7,40 
10 Oktober 323.822 294.936 28.886 6,15 
11 November 310.918 286.336 24.582 5,23 
12 Desember 314.140 266.869 47.271 10,07 

TOTAL 3.881.293 3.412.028 469.265 100 
 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 
 

PRODUKSI SUSU ANGGOTA UNIT SAPI PERAH TAHUN 2005 – 2006 
 

No. BULAN 
TAHUN 

NAIK/TURUN  
(Liter) 

NAIK/TURUN  
(%) 

2005 
(Liter) 

2006 
(Liter) 

1 Januari 303.391 268,991 34.400 8,05 
2 Februari 268.774 257,636 11.138 2,60 
3 Maret 278.687 247,691 30.996 7,25 
4 April 261.149 228,193 32.956 7,71 
5 Mei 280.127 244,106 36.021 8,43 
6 Juni 289.121 242,495 46.626 10,92 
7 Juli 298.276 251,070 47.206 11,05 
8 Agustus 298.458 257,878 41.240 9,65 
9 September 285.904 247,987 37.917 8,88 
10 Oktober 294.936 257,878 37.058 8,67 
11 November 286.336 244,955 41.381 9,70 
12 Desember 266.869 236,853 30.016 7,03 

TOTAL 3.412.028 2.985.073 426.955 100 
 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
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PRODUKSI SUSU ANGGOTA UNIT SAPI PERAH TAHUN 2006 – 2007 
 

No. BULAN 
TAHUN 

NAIK/TURUN  
(Liter) 

NAIK/TURUN  
(%) 

2006 
(Liter) 

2007 
(Liter) 

1 Januari 268.991 213.029 55.962 15,86 
2 Februari 257.636 182.183 75.453 21,40 
3 Maret 247.691 209.825 37.866 10,73 
4 April 228.193 194.446 33.747 9,56 
5 Mei 244.106 207.244 36.862 10,45 
6 Juni 242.495 214.607 27.888 7,90 
7 Juli 251.070 233.317 17.753 5,03 
8 Agustus 257.878 241.638 15.580 4,41 
9 September 247.987 233.324 14.663 4,15 
10 Oktober 257.878 237.324 20.554 5,82 
11 November 244.955 231.833 13.122 3,72 
12 Desember 236.853 233.570 3.283 0,93 

TOTAL 2.985.073 2.632.340 352.733 100 
 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 
 

PRODUKSI SUSU ANGGOTA UNIT SAPI PERAH TAHUN 2007 – 2008 
 

No. BULAN 
TAHUN 

NAIK/TURUN  
(Liter) 

NAIK/TURUN  
(%) 

2007 
(Liter) 

2008 
(Liter) 

1 Januari 213.029 218.636 5.607 9,80 
2 Februari 182.183 202.552 20.369 35,52 
3 Maret 209.825 203.073 6.752 11,77 
4 April 194.446 200.307 5.861 10,22 
5 Mei 207.244 213.341 6.097 10,63 
6 Juni 214.607 215.889 1.282 2,23 
7 Juli 233.317 227.682 5.635 9,82 
8 Agustus 241.638 227.602 14.036 24,48 
9 September 233.324 220.602 12.722 22,18 
10 Oktober 237.324 240.538 3.214 5,60 
11 November 231.833 255.878 24.045 41,94 
12 Desember 233.570 263.573 30.003 52,33 

TOTAL 2.632.340 2.689.673 57.333 100 
 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
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Lampiran 4. Neraca Unit Sapi Perah KUD “Karangploso”  
 

 
 
 
 
 
 
 

No. KETERANGAN 
TAHUN 

2004 2005 2006 2007 2008 

I AKTIVA      

 AKTIVA LANCAR           

 Kas 178.003.973 169.898.096 162.304.785 126.277.130 186.018.497 

 Piutang 1.175.025.703 1.231.215.042 1.348.912.928 1.322.345.793 1.267.751.414 

 Persediaan 0 0 0 29.321.422 23.814.912 

 Jumlah Aktiva Lancar 1.353.029.676 1.401.113.138 1.511.217.713 1.477.944.345 1.477.584.823 

       
 AKTIVA TETAP         

 Tanah 116.545.000 116.545.000 116.545.000 136.545.000 136.545.000 

 Bangunan 424.658.492 429.976.692 439.103.692 558.622.992 563.792.992 

 Mesin-mesin 60.058.950 66.712.450 84.422.450 87.911.950 87.911.550 

 Alat Kantor dan Perlengkapan 264.855.417 267.605.417 376.889.547 386.067.831 397.377.831 

 Kendaraan 306.047.323 306.047.323 314.047.323 314.047.323 314.047.323 

 Kandang Sapi 143.357.875 143.357.875 213.143.645 203.143.645 203.143.645 

 Akumulasi Penyusutan 
Bangunan 

165.247.883 188.028.237 223.028.237 254.217.632 280.217.632 

 Akumulasi Penyusutan Mesin 10.331.926 10.331.926 10.331.926 15.460.415 22.460.415 

 Akumulasi Penyusutan 
Kendaraan 

105.059.743 133.490.437    163.490.437 185.710.950 197.710.950 

 Akumulasi Penyusutan Alat 
Kantor 

45.232.121 52.739.354 111.739.354 117.506.987 142.835.262 

 Akumulasi Penyusutan 
Kandang Sapi 

0 3.681.130 3.681.130 18.975.100 38.975.100 

 Jumlah Aktiva Tetap 989.651.384 941.973.673 1.031.880.573 1.094.467.257 1.020.618.982 

       
 TOTAL AKTIVA 2.342.681.060 2.343.086.811 2.543.098.286 2.572.411.602 2.498.203.805 

       

II PASSIVA 
     

 HUTANG LANCAR 
(JANGKA PENDEK) 

     

 Hutang makanan ternak  19.099.234 19.099.234 19.099.234 0 0 

 Hutang sapi gaduhan 20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000 20.100.000 

 Simpanan Anggota 0 0 38.177.485 54.731.690 65.778.128 

 Hutang Penyertaan unit sapi 50.000.000 50.000.000 0 0 0 

 Hutang pembayaran susu 0 0 147.621.162 209.726.073 120.703.638 

 Jumlah Hutang Lancar 89.199.234 89.199.234 224.997.881 284.557.763 206.581.766 



60 
 

 HUTANG JANGKA 
PANJANG 

     

 Hutang Sapi perah 418.880.563 418.880.563 418.880.563 418.880.563 418.880.563 

 Hutang Bunga Sapi Perah 214.922.461 214.922.461 214.922.461 214.922.461 214.922.461 

 Hutang Sapi bergulir 1.416.666.700 1.416.666.700 1.416.666.700 1.416.666.700 1.416.666.700 

 Hutang Sapi Menkop 94.625.617 93.772.385 93.772.385 93.772.385 93.772.385 

 Jumlah Hutang Jangka 
Panjang 

2.145.095.341 2.144.242.109 2.144.242.109 2.144.242.109 2.144.242.109 

       
 TOTAL HUTANG 2.234.294.575 2.233.441.343 2.369.239.990 2.428.799.872 2.350.823.875 

III MODAL SENDIRI      

 Simpanan Pokok 5.095.000 5.105.000 5.105.000 5.105.000 6.105.000 

 Simpanan Wajib 38.828.566 40.077.549 53.498.220 57.107.640 59.875.840 

 Cadangan Usaha 64.462.919 64.462.919 115.255.076 81.399.090 81.399.090 

 Jumlah Modal Sendiri 108.386.485 109.645.468 173.858.296 143.611.730 147.379.930 

       
 TOTAL PASIVA 2.342.681.060 2.343.086.811 2.543.098.286 2.572.411.602 2.498.203.805 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
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Lampiran 5.   Laporan Laba Rugi Unit Sapi Perah KUD “Karangploso” 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Keterangan TAHUN 
2004 2005 2006 2007 2008 

I PENERIMAAN           

  Penjualan Susu Sapi 8.754.067.118 8.997.522.040 7.206.485.069 7.653.502.816 9.515.398.033 

  Penjualan Pakan Ternak 1.423.748.800 1.498.600.898 1.770.458.712 1.549.416.405 2.278.739.897 

  Keswan dan IB 56.649.282 51.400.304 51.155.641 63.492.400 60.736.453 

  DPWK 7.654.762 24.618.091 6.164.548 5.239.403 9.183.438 

  Jumlah Penerimaan 10.242.119.962 10.572.141.333 9.034.263.970 9.271.651.024 11.864.057.811 

       

II BIAYA      

 Biaya Tetap      
 Penyusutan Bangunan 165.247.883 188.028.237 223.028.237 254.217.632 280.217.632 

 Penyusutan Mesin 10.331.926 10.331.926 10.331.926 15.460.415 22.460.415 

 Penyusutan Kendaraan 105.059.743 133.490.437      163.490.437 185.710.950 197.710.950 

 Penyusutan Alat Kantor 45.232.121 52.739.354 111.739.354 117.506.987 142.835.262 

 Penyusutan Kandang Sapi 0 3.681.130 3.681.130 18.975.100 38.975.100 

 Gaji Karyawan 43.912.000 209.358.900 236.827.600 248.665.167 279.247.050 

 Pajak 15.515.500 17.512.102 17.932.530 13.761.500 21.805.998 

 Bunga Modal 25.021.000 29.322.000 32.921.555 37.781.715 42.214.484 

 Sewa Tanah 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 Jumlah Biaya Tetap 411.320.173 645.464.086 800.952.769 893.079.466 1.026.466.891 

       

 Biaya Tidak Tetap      

 Pembayaran Susu Sapi ke Peternak 7.389.574.523 7.342.424.089 5.986.703.801 5.920.665.172 8.167.508.789 

 Pembelian Pakan Ternak 1.572.744.950 1.676.525.095 1.518.852.766 1.579.444.745 1.677.335.850 

 Pembelian Straw dan Obat 125.714.100 138.756.945 120.905.168 122.953.413 97.855.238 

 Angkutan Lokal 16.883.850 7.014.300 11.744.750 20.908.550 16.176.375 

 Angkutan Ke Nestle 56.686.799 81.797.400 88.483.300 90.393.010 93.259.100 

 Laborat 55.106.766 68.941.126 48.553.645 44.232.233 49.097.564 

 Listrik 71.386.315 86.226.204 87.809.470 74.781.050 79.831.285 

 Jumlah Biaya Tidak Tetap 9.288.097.303 9.401.685.159 7.863.052.900 7.853.378.173 10.181.064.017 

       

 Total Biaya 9.699.417.476 10.047.149.245 8.664.005.669 8.746.457.639 11.213.530.908 

 KEUNTUNGAN SEBELUM 
PAJAK 

525.747.004 524.992.090 400.258.301 525.193.385 650.526.910 

 Pajak Pendapatan 10% 52.574.700 52.499.209 40.025.830 52.519.338 65.052.691 

 KEUNTUNGAN SESUDAH 
PAJAK 

473.172.304 472.492.881 360.232.471 472.674.047 585.474.219 
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Lampiran 6. Perhitungan NPV 10 %  
 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 

Hasil perhitungan Net Present Value (NPV) dengan discount factor 10 

persen diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 1.264.200.736, hal ini berarti perusahaan 

memperoleh keuntungan lebih besar daripada tingkat bunga 10 persen dari total 

biaya yang dikeluarkan selama menjalankan usahanya.  

 

Perhitungan Nilai Net  B/C Ratio :  

   

Net B/C Ratio = 
Investment Initial

Inflow Cash

PV 
PV  

 

                  =       
0602.342.681.

7963.606.881.
 

 
                          =       1,53 
 

Nilai Net B/C Ratio sebesar 1,53 menunjukkan bahwa keuntungan yang 

diperoleh oleh unit sapi perah KUD “Karangploso” selama usaha berlangsung 

dapat menutup modal yang dikeluarkan pada awal tahun pertamanya. 

 

 
 
 
 

Tahun Keuntungan  Penyusutan Proceeds Df= 10% PV Keuntungan 
2004 473.172.304 325.871.673 799.043.977 0,909 726.330.975 
2005 472.492.881 388.271.084 860.763.965 0,826 710.991.035 
2006 360.232.471 512.271.084 872.503.555 0,751 655.250.170 
2007 472.674.047 591.871.084 1.064.545.131 0,683 727.084.324 
2008 585.474.219 682.199.359 1.267.673.578 0,621 787.225.292 

PV Proceeds= 
PV Initial Investment (biaya investasi)= 
NPV =PV Proceeds - PV Outlays= 

3.606.881.796 
2.342.681.060 

1.264.200.736 
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Lampiran 7. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 
Perhitungan IRR: 

IRR  =     I     +    
)NPV(NPV

NPV

21

1

−
  x  (I 2 - I1) 

          

         =   0,16   +  
757)(-354.411.-5735.086.28

5735.086.28
   x  (I2 - I1)    

 

          =   0,16  +    
0421.089.498.

5735.086.28
  x   0,01  

 
          =   0,16  +   0,0067 

 
          =   0,1667  =  16,67 % 

 
Hasil perhitungan IRR diperoleh nilai IRR sebesar 16,67 persen. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa KUD “Karangploso” mempunyai kemampuan untuk 

mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahun Proceeds i = 16% PV (i = 16 %) i = 17% PV (i = 17%) 
0 -2.342.681.060   -2.342.681.060   -2.342.681.060 

2004 799.043.977 0,862 688.775.908,2 0,854 588.214.625,6 
2005 860.763.965 0,743 639.547.626 0,73 466.869.767 
2006 872.503.555 0,64 558.402.275,2 0,624 348.443.019,7 
2007 1.064.545.131 0,552 587.628.912,3 0,533 313.206.210,3 
2008 1.267.673.578 0,476 603.412.623,1 0,45 271.535.680,4 

   735.086.285  -354.411.757 
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Lampiran 8. Perhitungan Pay Back Period (PBP) KUD “Karangploso” 
 
PV Outlays =   2.342.681.060 

Proceeds  1 =    
083.637.543.1

977.043.799
(-) 

Proceeds  2 =      
118.873.682

965.763.860
(-) 

 
Rp. 682.873.118   x 12 bulan =  9,39 bulan 
Rp. 872.503.555 

         

 
 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 

Jadi nilai Pay Back Period unit usaha sapi perah KUD “Karangploso” 

adalah sebesar 2 tahun 9 bulan 12 hari. 
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Lampiran 9. Perhitungan Break Even Point  (BEP) KUD “Karangploso” 

 
Sumber : Data sekunder terolah, 2009 
 
 
Perhitungan BEP : 

 
BEP  (Tahun 2004)    =       FC           =       411.320.173     =   Rp. 4.113.201.730 

                                           1 - 
S

VC
       1 - 

962.119.242.10

303.097.288.9
  

 
BEP  (Tahun 2005)    =         FC      =       645.464.086     =   Rp. 5.814.991.766 

                                           1 - 
S

VC
    1 - 

333.141.572.10

159.685.401.9
  

 
BEP  (Tahun 2006)    =          FC       =      800.952.769     =   Rp. 6.161.175.146 

                                           1 - 
S

VC
     1 - 

970.263.034.9

900.052.863.7
  

 
BEP  (Tahun 2007)    =         FC        =       893.079.466     =   Rp. 5.837.120.693 

                                           1 - 
S

VC
      1 - 

024.651.271.9

173.378.853.7
  

 
BEP  (Tahun 2008)   =          FC       =     1.026.466.891   =   Rp. 7.228.640.077 

                                           1 - 
S

VC
         1 - 

811.057.864.11

017.064.181.10
  

 

 
 

Tahun Penerimaan Biaya Tetap 
(FC) 

Biaya Tidak Tetap 
(VC) 

BEP (Rp) 

2004 10.242.119.962 411.320.173 9.288.097.303 4.113.201.730 

2005 10.572.141.333 645.464.086 9.401.685.159 5.814.991.766 

2006 9.034.263.970 800.952.769 7.863.052.900 6.161.175.146 

2007 9.271.651.024 893.079.466 7.853.378.173 5.837.120.693 

2008 11.864.057.811 1.026.466.891 10.181.064.017 7.228.640.077 


