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TOTAL QUALITY MANAGEMENT ANALYSIS AND THE FINANCIAL 
PERFORMANCE OF VILLAGE UNIT  COOPERATIVES “TANI WILIS” AT 

TULUNGAGUNG REGENCY 
 

1Linda Listyorini, 2Hari Dwi Utami and 3Bambang Ali Nugroho  
 

ABSTRACT 
 

This data collection was conducted in “Tani Wilis” cooperatives at regency of 
Tulungagung. Data collection were carried out one month from 1st June to 30th June year 
2012. The result showed that firstly cooperatives was already implemented 5 pillars of TQM. 
It was represented by participate leadership of the first pillar, concerning in cooperatives 
member welfare for second pillar, thrusting relationship between employees in order to meet 
clien satisfied for third pillar. Controlling raw material for fourth pillar and elaborating 
product quality assurance for fifth pillar. Secondly the TQM has indicated a good financial 
performance such as the increasing trend of profit during four years up to 13.39 %. However 
fluktuatif trend has found in GPM, NPM, ROI, ROE with the highest value 122.95 %, 18.67 
%, 0.57 %, 1.36 % respectively. 

 
Keywords: TQM, GPM, NPM, ROI and ROE.   
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ANALISIS TOTAL QUALITY MANAJEMEN DAN KINERJA FINANSIAL KOPERASI 
SUSU 

(STUDI KASUS DI KUD TANI WILIS TULUNGAGUNG) 
 

Linda Listyorini, Hari Dwi Utami dan Bambang Ali Nugroho  
 

RINGKASAN 
 
 

Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang 
mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas 
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Penelitian tentang analisis total quality 
management dan kinerja koperasi ini dilaksanakan di KUD  Tani Wilis yang terletak di Desa 
Dono, Kecamatan Sendang,  Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini dilaksanakan pada 
tanggal 1 juni 2012 hingga 30 Juni 2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Total Quality 
Management pada pilar kepemimpinan, organisasi, komitmen, proses dan produk serta 
pengaruhnya terhadap kinerja koperasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pengembangan koperasi agar lebih memperhatikan pengembangan produktivitas kioperasi 
melalui kinerja financial dengan analisis total quality management dan non financial melalui 
rasio keuangan dan juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif (kualitatif) dan analisis ekonomi 
berdasarkan rumus ekonomi.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep total quality management di KUD 
Tani Wilis pada pilar kepemimpinan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, memiliki 
rasa tanggung jawab dengan komunikasi yang baik dengan karyawan. Koperasi merupakan 
organisasi sosial ekonomi yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan 
karyawan dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Penerapan total quality 
management pada pilar proses di KUD Tani Wilis telah dilakukan pada pengendalian bahan 
baku, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta pengawasan kualitas. Pada penerapan 
pilar produk di KUD Tani Wilis yaitu mampu bertahan hingga saat ini dikarenakan produk 
yang dihasilkan KUD mampu bersaing dengan produk dari luar KUD dengan cara 
memberikan kualitas yang terbaik. Keuntungan pada tahun 2011 sebesar Rp. 5.404.893.328 
dan terendah terdapat pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.052.115.068. Nilai rasio GPM tertinggi 
terdapat pada tahun 2009 sebesar 18,67% dan terendah pada tahun 2008 sebesar 120,72%. 
Nilai NPM tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 18,67%  dan terendah pada tahun 2008 
sebesar 17,16%.Nilai ROI tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar 0,57% dan terendah 
pada tahun 2008 sebesar 0,45%.Nilai ROE tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar 1,36% 
dan terendah pada tahun 2010 sebesar 1,29%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis total quality management yang 
dilaksanakan di KUD Tani Wilis yaitu terdapat lima pilar. Pertama, konsep TQM pada pilar 
kepemimpinan yang dilaksanakan pada KUD Tani Wilis yaitu: gaya kepemimpinan 
partisipatif, adanya rasa tanggung jawab pemimpin, komunikasi yang baik dengan anggota 
dan karyawan dan monitoring kerja. Kedua, pada pilar organisasi konsep TQM yang 
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dilaksanakan di KUD Tani Wilis KUD merupakan organisasi sosial ekonomi yang bertujuan 
untuk mensejahterakan anggota, interaksi sosial yang dilakukan kepada peternak sapi perah 
anggota KUD Tani Wilis dengan melakukan penyuluhan kepada peternak secara langsung 
atau pertemuan kelompok ternak, sistem desentralisasi pada koperasi ditunjukkan dengan 
adanya pembagian tugas dan wewenang masing-masing pada setiap bagian. Ketiga, pilar 
komitmen yang dilaksanakan di KUD Tani Wilis berdasarkan konsep TQM yaitu dengan 
mengutamakan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan anggota dan koperasi dapat membuat 
kondisi saling mendukung dan saling percaya. Keempat, pilar proses yang dilaksanakan di 
KUD Tani Wilis berdasarkan konsep TQM yaitu  dengan melakukan pengendalian bahan 
baku yang dilakukan adalah dengan melakukan uji kualitas susu, pemeliharaan peralatan dan 
perlengkapan dan pengawasan kualitas. Kelima,pilar produk yang dilaksanakan di KUD Tani 
Wilis berdasarkan konsep TQM yaitu dengan memberikan produk dengan kualitas terjamin 
agar pembeli merasa puas, menjalin hubungan  yang baik dengan pelanggan dan ketepatan 
waktu. Analisis profitabilitas mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan 
pelaksanaan TQM berpengaruh terhadap kondisi finansial unit penampungan susu KUD Tani 
Wilis.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan peternakan yang merupakan bagian integral dari 

pembangunan pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

ekonomi di Indonesia. Salah satu tujuan dari pembangunan peternakan tersebut 

adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang bersumber dari 

protein hewani. Kebutuhan gizi yang bersumber dari protein hewani berupa 

daging, telur dan susu sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia.  

Titik  balik  perkembangan  koperasi  susu  di  Indonesia  dimulai  pada  

tahun  1978, dimana terbentuknya Badan Koordinasi Koperasi Susu Indonesia 

(BKKSI) yang merupakan  cikal  bakal  GKSI  yang  dibentuk  setahun  

berikutnya.  Dengan kelembagaan  koperasi  persusuan  di  level  nasional,  

komunikasi  antara  gerakan koperasi  persusuan  dengan  pemerintah  berjalan  

lebih  baik  sehingga memungkinkan berperannya subsistem penunjang 

agribisnis susu di Indonesia. 

KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta 

merupakan salah satu kelembagaan agribisnis  dalam  mendukung 

pengembangan  sistem agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan 

peranannya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, 

dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai 

tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya, sehingga mampu 

bersaing dengan badan usaha yang lainnya (Made dan Anderson, 2011). 

Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing 

organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, 

dan lingkungannya. TQM merupakan cara terbaik agar dapat bersaing dan 

unggul dalam persaingan global yaitu dengan cara peningkatan mutu, 

dilakukan dengan upaya perbaikan kesinambungan terhadap kemampuan 

karyawan, peternak sapi perah, berorientasi kepada proses dan lingkungan. 
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Koperasi peternakan sapi perah saat ini seharusnya telah mengupayakan secara 

serius penerapan konsep TQM untuk meningkatkan kinerja koperasi, karena 

dengan penerapan TQM akan terbentuk kepuasan anggota dan karyawan 

koperasi sehingga kualitas dari produk akan tercapai dan terjadi peningkatan 

profit. Penerapan total quality management akan  berpengaruh terhadap kondisi 

finansial perusahaan. Kondisi financial perusahaan dapat diukur menggunakan 

rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi.  

Lima pilar penting bagi keberhasilan TQM, yaitu: kepemimpinan, 

organisasi, komitmen, proses dan produk. Penerapan TQM perlu dilakukan 

pada koperasi ini untuk mencapai tujuan koperasi yaitu mensejahterakan para 

anggotanya.  Efektivitas TQM dalam koperasi diperlukan sebagai suatu 

pengukuran yang memotivasi dan mengevaluasi kinerja suatu koperasi susu 

dalam mencapai peningkatan mutu. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan konsep total quality management pada 

penerapan pilar kepemimpinan, organisasi, komitmen, proses dan 

produk? 

2. Bagaimana kondisi finansial KUD Tani Wilis berdasarkan total quality 

management pada rasio profitabilitas? 

 

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan konsep total quality management pada 

pilar kepemimpinan, organisasi, komitmen, proses dan produk di KUD 

Tani Wilis. 

2. Untuk mengetahui kondisi finansial KUD Tani Wilis berdasarkan total 

quality management pada rasio profitabilitas. 
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1.4.Kegunaan 

1. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi koperasi dalam 

pelaksanaan konsep TQM pada pilar kepemimpinan, organisasi, 

komitmen, proses dan produksi. 

2. Sebagai bahan masukan bagi koperasi tentang kondisi financial KUD 

Tani Wilis berdasarkan total quality management pada rasio 

profitabilitas. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Koperasi sebagai wadah organisasi sosial ekonomi memiliki peranan 

penting bagi masyarakat. Koperasi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan 

anggotanya. KUD Tani Wilis merupakan satu kesatuan potensi ekonomi dalam 

rangka meningkatkan produksi kehidupan di daerah pedesaan yang 

dilenggarakan dari dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri.  

TQM sebagai suatu sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas dan 

produktivitas dengan menggunakan pengendalian kualitas dalam pemecahan 

masalah, mengikut sertakan seluruh karyawan untuk memberikan kepuasan 

kepada pelanggan. Penerapan Total quality management pada koperasi 

terutama pada pilar kepemimpinan, organisasi, komitmen, proses dan produk 

dapat meningkatkan produktivitas koperasi dengan produk-produk yang 

berkualitas dan memiliki daya saing. Implementasi TQM dalam suatu 

organisasi dapat memberikan beberapa manfaat utama yang akhirnya dapat 

meningkatkan daya saing organisasi. Hal ini yang dapat  menarik pelanggan 

sehingga dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Apabila produktivitas 

koperasi meningkat menunjukkan bahwa kinerja koperasi semakin baik. Hal ini 

dapat mengakibatkan meningkatnya keuntungan bagi koperasi dan dapat 

mensejahterakan para anggota dan karyawan 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertiwi (2002), dalam penelitiannya mengenai analisis total quality 

management di Koperasi Sae Pujon di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang 

menyatakan bahwa konsep TQM berperan penting bagi kemajuan koperasi 

dalam peningkatan produktivitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima pilar yang 

dapat menunjang kemajuan koperasi yaitu kepemimpinan, organisasi, 

komitmen, proses dan produk. Pada pilar organisasi dibudidayakannya system 

bottom up dengan kepemimpinan yang partisipatif. Koperasi menekankan 

kepada peternak agar bekerja untuk melakukan sanitasi dan pengujian secara 

menyeluruh untuk berorientasi kepada pelanggan demi tujuan akhir koperasi 

dalam mensejahterakan para anggota. 

Rambe (2001), dalam penelitiannya mengenai kepuasan pelanggan 

melalui konsep total quality management menyatakan bahwa salah satu upaya 

menciptakan kepuasan pelanggan ini adalah menciptakan total quality 

manajemen (TQM) atau kualitas mutu terpadu yang telah digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. TQM dapat diartikan sebagai 

suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk 

mengoptimalkan daya saing organisasi melalui berbagai perbaikan kontinu 

terhadap produk, jasa, manusia proses dan lingkungannya. Manajemen mutu 

menempatkan kepuasaan pelanggan pada porsi penting dan memperoleh 

perluasaan dimensi arti, sebab kualitas bukan hanya bermakna sebagai hal 

kesesuain dengan spesifikasi produk tertentu tetapi lebih diartikan sebagai 

memberi kepuasaan kepada pelanggan.Kepuasan pelanggan adalah sebagai 

suatu kondisi terpenuhninya kebutuhan pelanggan dalam arti semua yang ia 

butuhkan dapat dia terima sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Makin 

tinggi kapasitas kebutuhan yang terpenuhi maka makin tinggi pula kepuasan 

yang diterimanya. 
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Pasaribu (2008), dalam penelitiannya mengenai penerapan TQM pada 

perusahaan BUMN bidang manufaktur menyatakan bahwa setiap Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) harus lebih efisien menjalankan aktivitas usahanya agar 

tidak tersisih dari kompetisi pesaing-pesaing baru. Setiap rencana jangka 

panjang BUMN disusun sesuai visi yang telah ditetapkan. Visi merupakan 

salah satu criteria penerapan TQM. Total quality management merupakan 

system yang terus dilaksanakan dalam jangka panjang dan terus menerus untuk 

memuaskan pelanggan dengan meningkatkan mutu produk dan jasa 

perusahaan. Untuk meningkatkan perbaikan mutu secara berkelanjutan 

diperlukan hubungan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan 

demikian juga dengan sesame manajer. Komunikasi yang baik dikembangkan 

melalui pendekatan budaya organisasi kearah yang lebih kondusif. 

 

2.2. Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen 

yang berkembang di Amerika Serikat, dipelopori oleh pakar kualitas Deming, 

Juran, dan Crosby dari tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an, 

diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. 

Menurut Tjiptono dan Diana (2001), TQM merupakan pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungannya. 

Direktorat Bina Produktivitas (1998) merumuskan TQM sebagai 

adalah sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas 

dengan menggunakan pengendalian kualitas dalam pemecahan masalah, 

mengikut sertakan seluruh karyawan untuk memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Sedangkan TQM menurut Handoko (1998), yaitu: 

Total: TQM merupakan strategi organisasional menyeluruh yang 

melibatkan semua jenjang dan jajaran manajemen dan karyawan, bukan hanya 

pengguna akhir dan pembeli eksternal saja, tetapi juga pelanggan internal, 

pemasok, bahkan personalia pendukung; Kualitas: TQM lebih menekankan 

pelayanan kualitas, bukan sekedar produk bebas cacat. Kualitas didefinisikan 
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oleh pelanggan, ekspektasi pelanggan bersifat individual, tergantung pada 

latar belakang sosial ekonomis dan karakteristik demografis; Manajemen: 

TQM merupakan pendekatan manajemen, bukan pendekatan teknis 

pengendalian kualitas yang sempit. 

TQM bukan merupakan program atau sistem , tapi merupakan budaya 

yang harus dibangun, dipertahankan dan ditingkatkan oleh seluruh anggota 

organisasi/perusahaaan tersebut berorientasi pada mutu dan menjadikan mutu 

sebagai The way of Life (Dorothea W.A, 1999 ). Elemen-elemen kritis dalam 

penerapan TQM yaitu: kepemimpinan dan komitmen, keterlibatan penuh 

seluruh karyawan, perencanaan yang baik, strategi pelaksanaan, pengukuran 

& evaluasi, pengendalian & perbaikan dan mencapai, mempertahankan 

standar kesempurnaan. Filosofi TQM memenang dapat diterapkan untuk 

semua bidang, asal ada dukungan dari semua pihak dalam organisasi, dengan 

konsep kuncinya adalah kepemimpinan (Leadership), perubahan budaya 

(Culture change) dan pemberdayaaan karyawan (Employee empowerment), 

dan keterlibatan karyawan dalam bentuk kerja tim.  

TQM sangat perlu dilaksanakan hal ini didasarkan pada pemikiran 

yang sangat sederhana yaitu bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan 

unggul dala persaingan global adalah dengan menghasilkan kualitas yang 

terbaik. Untuk menghasilkan kualitas yang terbaik diperlukan upaya 

perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan 

lingkungan. Cara terbaik agar dapat memperbaiki kemampuan komponen-

komponen tersebut adalah dengan penerapan TQM. (Tjiptono dan Diana, 

2001)  

 

2.2.1. Pelaksanaan Total Quality Management (TQM) 

Implementasi TQM dapat meningkatkan produktivitas organisasi 

(kinerja kuantitatif), meningkatkan kualitas (menurunkan kesalahan dan tingkat 

kerusakan), meningkatkan efektivitas pada semua kegiatan, meningkatkan 

efisiensi (menurunkan sumberdaya melalui peningkatan produktivitas), dan 

mengerjakan segala sesuatu yang benar dengan cara yang tepat. Lebih lanjut, 

implementasi TQM dalam suatu organisasi dapat memberikan beberapa 
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manfaat utama yang akhirnya dapat meningkatkan daya saing organisasi. 

Melalui perbaikan kualitas berkesinambungan maka perusahaan dapat 

meningkatkan labanya melalui dua rute yaitu rute pasar dan rute biaya (Pall 

dalam Tunggal, 1993). Di Indonesia salah satu perusahaan besar yang 

menerapkan konsep manajemen mutu terpadu yaitu PT.Astra Internasional 

pada tahun 1981. Sejak saat itu penerapan manajemen mutu terpadu mulai 

dikembangkan di berbagai perusahaan di Indonesia. 

Tjipto dan Diana (2001) menyatakan bahwa ada empat prinsip utama 

dalam TQM, yaitu: 

1. Kepuasan pelanggan 

TQM kualitas ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan 

diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek termasuk harga, keamanan, 

dan ketepatan waktu. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan 

nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pelanggan. 

Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin besar kepuasan pelanggan. 

2. Respek terhadap orang 

TQM setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki 

talenta dan kretivitas sendiri yang unik, dengan demikian karyawan merupakan 

sumber daya organisasi yang paling bernilai. Setiap orang dalam organisasi 

diperlukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi 

dalam tim pengambilan keputusan. 

3. Manajemen berdasarkan fakta  

Setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada data, bukan 

sekedar perasaan (feeling). Prioritasi yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak 

dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan mengingat 

keterbatasan sumber daya yang ada, oleh karena itu dengan menggunakan data 

maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada 

situasi tertentu yang vital. 

4. Perbaikan berkesinambungan  

Perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melakukan 

perbaikan berkesinambungan agar dapat mencapai kesuksesan. Konsep yang 

berlaku disini adalah siklus PDCA (plan-do-check-act), yang terdiri dari 
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langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif 

terhadap hasil yang diperoleh.   

Creech (1996), mengemukakan bahwa terdapat lima pilar   penting   

bagi   keberhasilan  Total   Quality   Management  (TQM). Hubungan pilar-

pilar tersebut dijelaskan sebagai berikut: produk adalah titik pusat untuk tujuan 

dan pencapaian organisasi.  Mutu dalam  produk  tidak mungkin ada tanpa 

mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa 

organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa   pemimpin   

yang   memadai.   Komitmen   yang   kuat,   dari bawah ke atas merupakan 

pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat 

pilar yang lain dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain juga 

lemah. Penerapan konsep TQM dalam dunia bisnis dan industri telah 

menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, sehingga telah menghasilkan 

produk-produk yang bermutu dan kompetitif, dan dengan layanan prima yang 

dapat dirasakan oleh para pelanggan. Pelaksanaan TQM dalam lima pilar yaitu: 

(Creech, 1996) 

 

2.2.1.1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha 

koperasi agar seluruh anggota koperasi mempunyai motivasi dalam 

melaksanakan aktivitasnya sehingga pada akhirnya akan membawa dampak 

yang baik bagi perusahaan. Menurut Sukwadi (2007), untuk menjadi seorang 

pemimpin yang berhasil dalam manajemen kualitas, dibutuhkan semua yang 

terbaik dari seorang manajer dan juga kesadaran penuh dan berkelanjutan akan 

kemampuan diri sendiri atau orang lain dan juga komitmen kepada diri sendiri 

dan orang lain, agar dapat tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam pilar ini diantaranya: 

a. Perusahaan harus mengutamakan gaya kepemimpinan partisipasif 

yang member kesempatan kepada anggota untuk menyumbangkan 

pemikirannya. 

b. Kesenjangan klasik harus dihilangkan antara manajemen dan 

karyawan serta anggota. 
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c. Perusahaan harus membuat sasaran yang mudah dipahami, relevan, 

dan dipahami. 

d. Perusahaan harus memberikan sistem penghargaan yang 

membangkitkan motivasi. 

e. Perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi antara 

manajemen dengan karyawan serta anggota koperasi itu sendiri. 

2.2.1.2. Komitmen  

Komitmen merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi 

agar seluruh individu dalam koperasi mempunyai kemmapuaan untuk 

melkakukan yang terbaik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Menurut 

Pasaribu (2008), komitmen sebagai perjanjian atau keterikatan untuk 

melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi. Keberhasilan penerapan 

TQM akan sangat bergantung pada budaya organisasi yang menimbulkan 

komitmen dari orang-orang dalam suatu organisasi. Untuk itu dapat diduga 

bahwa penerapan TQM akan mengalami masalah apabila tidak didukung oleh 

komitmen dari semua anggota organisasi untuk berubah. Hal-hal yang perlu 

dilaksanakan diantaranya: 

a. Perusahaan harus selalu melaksanakan tujuan bersama yang 

berorientasi pada produk dan pelanggan. 

b. Pemimpin koperasi harus mamberikan contoh-contoh sikap dan 

tindakan yang cepat membangkitkan komitmen anggota dan 

karyawan. 

c. Perusahaan harus membuat semua karyawan dan anggota antusias 

serta terlibat sepenuhnya dalam proses pencapaian tujuan. 

d. Perusahaan harus menanamkan dalam hati setiap karyawan dan 

anggota bahwa komitmen dari semua menentukan sukses untuk 

semua orang. 

e. Perusahaan harus dapat menciptakan suasana kerja yang saling 

mendukung dan saling percaya. 
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2.2.1.3. Organisasi 

Organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi 

agar dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat memperlancar 

program-program perusahaan dalam mencapai standar khusus. Strategi 

organisasi yang tepat untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan yang 

berubah sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. TQM 

adalah menggambarkan sebuah sistem yang kolektif (menyeluruh), dimana 

system tersebut berhubungan dengan implementasi manajemen kualitas guna 

mewujudkan kinerja organisasi yang baik. Oleh karena itu, TQM adalah suatu 

sistem yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara 

menyeluruh dengan memperbaiki kualitas manajemen (Kiswanto, 2007). Hal-

hal yang perlu dilaksanakan diantaranya: 

a. Perusahaan harus menetapkan karakter dan budaya organisasi 

yang mengalir dari bawah keatas (bottom up)  

b. Perusahaan harus menggunakan sistem desentralisasi yang 

mengintegrasikan semua tingkat. 

c. Perusahaan melakukan pembagian kerja berdasarkan tim, bukan 

berdasarkan fungsi. 

d. Perusahaan harus membawa wewenang yang cukup kepada 

setiap tim atas bagian produk yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

2.2.1.4. Proses 

Proses merupakan pilar yang menitikberatkan pada  aktivitas koperasi 

dalam melakukan proses produksi agar dapat dihasilkan suatu produk yang 

mampu mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan oleh mitra kerjanya. 

 

2.2.1.5. Produk 

Produk merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas koperasi 

dalam melakukan produksi agar produksi perusahaan dapat memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. kualitas  adalah· sesuatu yang dinamis yang 

selalu diasosiasikan  dengah produk,servis, orang, proses, dan lingkungan. 

Hal-hal yang perlu diperhatika diantaranya: 
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a. Perusahaan harus mengenali pangsa pasar yang ingin dituju. 

b. Perusahaan harus menciptakan hubungan erat dalam mitra 

kerjanya. 

c. Perusahaan harus melakukan analisis secara berkala terhadap 

mitra kerjanya. 

d. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan dan setiap 

tindakan ditujukan kepada kepuasan mitra kerja serta 

kesejahteraan karyawan. 

Implementasi TQM dapat berjalan dengan sukses apabila perusahaan 

mempelajari semua informasi yang tersedia, baik mengenai implementasi yang 

sukses ataupun yang gagal dari perusahaan lain. Kemudian perusahaan 

mengadaptasi pendekatan yang paling sesuai untuk memberikan hasil terbaik 

bagi perusahaan itu sendiri.  

 

2.3. Koperasi 

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama dimana anggotanya 

bergabung secara sukarela dengan persamaan hak dan kewajiban yang sama 

untuk melakukan usahanya yang bertujuan untuk mensejahterakan semua 

anggota-anggotanya.  

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang 

merupakan wadah bagi pengembangan serbagai kegiatan ekonomi 

masyarakat pedesaan yang diselenggarakan dan untuk masyarakat pedesaan 

itu sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat 

pedesaan. (Azis, 1981) Junindia (1988) menambahkan bahwa KUD adalah 

organisasi ekonomi dari satu unit desa yang terdiri dari beberapa desa dalam 

satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi dalam 

rangka meningkatkan produksi kehidupan di daerah pedesaan.  
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2.3.1. Penggolongan Koperasi 

Berbagai macam kebutuhan dan usaha untuk berbagai kehidupan itu, 

maka lahirlah pula jenis-jenis koperasi. Dalam garis besarnya sekian banyak 

jenis koperasi tersebut dapat kita bagi menjadi lima golongan, yaitu: 

1. Koperasi konsumsi 

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam 

3. Koperasi produksi 

4. Koperasi jasa 

5. Koperasi serba usaha atau KUD (Koperasi Unit Desa) 

 

2.3.2. Modal Koperasi 

Modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi jika 

koperasi mengandalkan kekuatan modal seperti pesaingnya, maka koperasi 

tidak akan mampu menandinginya. Modal utama koperasi adalah orang atau 

anggotanya yang bersedia menyatukan usahanya melalui kegiatan koperasi. 

(Anonymous, 2011). Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di 

Indonesia adalah UU No. 25/1992 pasal 41, bahwa modal koperasi terdiri dari 

modal sendiri dan modal pinjaman (Bani Zamzani, 2009) 

2.3.3.  Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang 

diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban 

lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (pasal 45 ayat 

(1) UU No.25/1992). SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada 

anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota 

dengan koperasi, untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan 

koperasi, sesuai keputusan Rapat Anggota. Besarnya pemupukan modal dana 

cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. 

Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta 

jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi. 

Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung 

besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan 
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pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota 

dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. 

 

2.3.4. Kinerja Koperasi 

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 

hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi 

atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu 

kebijakan operasional. Mink (1993) mengemukakan pendapatnya bahwa 

individu yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu diantaranya: (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) 

berperngendalian diri, (d) kompetensi. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok  orang  dalam  suatu  perusahaan  sesuai  dengan  wewenang  dan  

tanggung  jawab masing-masing  dalam  upaya  pencapaian  tujuan  perusahaan  

secara  legal,  tidak  melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral 

atau etika. 

Faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi kinerja staff yaitu: mutu 

pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementara 

karakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur, jenis 

kelamin, pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja 

(rekan kerja, atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan). 

 

2.4. Susu Segar 

Susu adalah hasil sekresi kelenjar ambing  yang  mengandung bahan-

bahan campuran kompleks yang terdiri dari lemak, protein, laktosa, mineral 

dan vitamin. Susu  termasuk  jenis  bahan  pangan  hewani,  berupa  cairan  

putih  yang  dihasilkan  oleh hewan ternak  mamalia dan diperoleh dengan  

cara pemerahan (Hadiwiyoto, 1994). 
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2.5. Pengujian Mutu Susu 

Pengawasan kualitas susu merupakan suatu faktor penting dalam rangka 

penyediaan susu sehat bagi konsumen dan hal ini sangat diperlukan untuk lebih 

memberi jaminan kepada masyarakat bahwa susu yang dibeli telah memenuhi 

standar kualitas tertentu. Pusat Standardisasi Indonesia telah mengeluarkan 

persyaratan kualitas untuk susu segar, berikut cara pengambilan contoh, cara 

uji, syarat penandaan dan cara pengemasan, seperti yang tercantum dalam 

Standar Nasional Indonesia. 

Pengujian yang biasa dilakukan baik pada peternak, pengumpul dan 

industri terhadap mutu susu adalah pengujian berat jenis dan uji  alkohol. Pada 

uji alkohol yang dilihat adalah terjadinya koagulasi protein susu, di mana susu 

dalam keadaan asam stabilitas proteinnya terganggu sedangkan alkohol 

mempunyai sifat dehidrasi. Bila susu yang telah asam, koloidal protein tidak 

stabil lagi, sehingga tidak dapat mempertahankan selubung air yang 

menyelimutinya. Bila air susu ini di campur dengan alkohol yang mempunyai 

sifat dehidrasi tersebut, maka protein susu terkoagulasi, sehingga tampak 

butiran-butiran gumpalan-gumpalan dalam air susu. Keadaan demikian  

dinamakan air susu pecah. Alkohol yang biasa digunakan adalah alkohol 70%, 

namun demikian pada kenyataannya di peternak konsentrasi alkohol yang 

digunakan adalah 75% (Obin Rachmawan, 2001). 

 

2.6. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan 

menganalisis prestasi operasi koperasi. Disamping itu analisis rasio 

keuangan juga dapat dipergunakan sebagai kerja perencanaan dan 

pengendalian keuangan. Dengan analisis rasio yang diperbandingkan 

dengan angka pembanding yang tepat penganalisis akan mengetahui 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan manajemen dan dapat 

memperbaikinya sebelum masalahnya menjadi lebih parah lagi. (Lisa, 2006) 

 

2.6.1. Rasio Profitabilitas      
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Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya 

penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efesiensi suatu perusahaan 

(Kasmir, 2008). 

 

2.7. Penerimaan 

Penerimaan adalah  seluruh  pendapatan  yang  diterima  tanpa melihat 

dari mana sumbernya, dengan besar tidak selalu sama untuk setiap kurun 

atau jangka waktu tertentu. Penerimaan dari usaha sapi perah terdiri dari 

penjualan susu, sapi tidak produktif, pedet dan pupuk kandang. Sumber 

penerimaan terbesar adalah dari penjualan susu, oleh karena itu besar 

kecilnya produksi sapi perah sangat berpengaruh pada penerimaan yang 

diperoleh (Riyanto, 1992).  

 

2.8. Keuntungan  

Ukuran pendapatan dan keuntungan adalah salah satu cara untuk  

mengukur  keberhasilan  suatu  usaha tani.  Dalam  kaitannya  dengan  

pendapatan petani dapat dibedakan  atas pendapatan kotor dan pendapatan 

bersih. Pendapatan kotor adalah  penerimaan  petani  yang  belum  dikurangi  

dengan  segenap  biaya  dalam  usaha, sedangkan  pendapatan  bersih  

adalah  pendapatan  kotor  yang  telah  dikurangi  dengan segenap  biaya.  

Pendapatan  bersih  (keuntungan)  usaha tani  merupakan  selisih  antara 

penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan dalam produksi (Mosher, 

1987).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilakukan di Koperasi Unit Desa “Tani Wilis” 

Tulungagung. Penelitian dilaksanakan selama 30 hari pada tanggal 1 Juni 

sampai 30 Juni 2012, diharapkan pada kurun waktu tersebut data yang 

dibutuhkan dapat terpenuhi. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi 

kasus atau case study method, yakni suatu metode yang mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang dari suatu keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga dan masyarakat. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, yaitu pemilihan lokasi secara 

sengaja yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pemilihan lokasi yang dilakukan 

secara sengaja dengan pertimbangan bahwa KUD Tani Wilis merupakan KUD 

mandiri yang masuk menjadi anggota GKSI (Gabungan Koperasi Susu 

Indonesia) sejak tahun 1981. 

Cara memperoleh  data dibagi  menjadi 2, yaitu: 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari 

wawancara. 

b. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan telah 

disajikan oleh pihak lain. Data ini tidak berhubungan secara langsung 

dengan peneliti. Data sekunder merupakan data pendukung bagi peneliti 

untuk penelitian yang dilakukan. Yang termasuk data sekunder yaitu: 

laporan keuangan yang berhubungan demgam penelitian mulai tahun 2008 

sampai tahun 2011. 

 

3.3. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 

mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang 
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diperlukan. Data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu data 

kualitatif dan kuantitatif sehingga analisa data yang dihasilkan juga 

dibedakan. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, meorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola dan juga menginterprestasikan data yang ditemukan di 

lapang. Data yang dianalisis secara deskriptif adalah pelaksanaan TQM 

yang dilakukan dalam penelitian terdapat 5 pilar (Creech, 1996) yaitu: pilar 

kepemimpinan, pilar organisasi, pilar komitmen, pilar proses dan pilar 

produk. 

2. Analisis ekonomi  

Analisis kuantitatif merupakan data akan dianalisis ke dalam tabel dari 

angka-angka yang tersedia. Perhitungan dilakukan dengan rumus 

ekonomi dengan tujuan penelitian memberikan gambaran realitas yang 

ditemukan dari hasil penelitian. Data yang didapatkan dianalisa secara 

deskriptif dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian.   

1. Keuntungan  

Keuntungan merupakan  selisih  antara penerimaan dengan biaya total 

yang dikeluarkan dalam produksi (Mosher, 1987). 

    π = TR-TC 

Keterangan:  

π : keuntungan 

TR : total revenue atau total penerimaan 

TC : total cost atau total biaya 

2. Rasio profitabilitas 

a. Gross Profit Margin 

= Penjualan Bersih – Harga Pokok x 100% 

             Penjualan bersih 

b. Net Profit Margin 

= Laba bersih aktif pajak x 100% 
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     Penjualan bersih 

c. Return Of Investment 

= Laba Bersih Setelah Pajak x100% 

   Total aktiva 

d. Return Of Equity 

= Laba Bersih Setelah Pajak X 100% 

      Total Modal Sendiri 

 

3.5. Batasan Istilah 

1. Total quality management merupakan pendekatan dalam menjalankan 

usaha koperasi yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus menerus atas produk peternakan, jasa, manusia, 

proses dan lingkungannya.  

2. Pilar kepemimpinan merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha 

koperasi unit susu agar seluruh anggota koperasi mempunyai motivasi 

dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga pada akhirnya akan 

membawa dampak yang baik bagi perusahaan. 

3. Pilar organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha 

koperasi unit susu agar dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh, 

yang dapat memperlancar program-program perusahaan dalam 

mencapai standar khusus. 

4. Pilar komitmen merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha 

koperasi unit susu agar seluruh individu dalam koperasi mempunyai 

kemmapuaan utnuk melkakukan yang terbaik sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. 

5. Pilar proses merupakan pilar yang menitikberatkan pada  aktivitas 

koperasi unit susu dalam melakukan proses produksi agar dapat 

dihasilkan suatu produk yang mampu mencapai standar kualitas yang 

telah ditetapkan oleh mitra kerjanya. 

6. Pilar produk merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas 

koperasi unit susu dalam melakukan produksi agar produksi perusahaan 

dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. 



20 
 

7. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi yang merupakan 

wadah bagi pengembangan serbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

pedesaan yang diselenggarakan dan untuk masyarakat pedesaan itu 

sendiri serta memberikan pelayanan anggotanya dan masyarakat 

pedesaan. 

8. Kinerja koperasi unit susu merupakan suatu kondisi yang harus 

diketahui dan dikonfirmasikan kepada anggota dan karyawan koperasi 

unit susu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu koperasi 

dihubungkan dengan visi serta mengetahui dampak positif dan negatif. 

9. Kepuasan pelanggan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh 

koperasi demi peningkatan produktivitas koperasi. 

10. Analisis finansial adalah merupakan alat analisis keuangan perusahaan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data 

keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. 

11. Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis 

kinerja manajemen, tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi 

laba perusahaan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1. Sejarah KUD Tani Wilis dan Kondisi Wilayah Kecamatan Sendang 

Pada tanggal 17 Februari 1973 terbentuklah suatu Badan Usaha Unit 

Desa (BUUD) Tani Wilis dengan mendapat SK Bupati KDH Tk.II 

Tulungagung Nomor 413/II/73. BUUD ini didirikan dengan tujuan 

memperbaiki keadaan ekonomi warga. Pada waktu itu BUUD ini kurang 

begitu berkembang, hal ini dikarenakan masih adanya factor-faktor yang 

menghambat pengembangan seperti kurangnya tenaga ahli di bidang 

peternakan dan kesulitan pemasaran produk susu sapi perah. Dengan usaha 

keras maka BUUD dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan demi peningkatan 

perekonomian masyarakat pedesaan. 

BUUD Tani Wilis terletak di Desa Dono, Kecamatan Sendang, 

Kabupaten Tulungagung. Menurut falsafah jawa Asmo Kinaryo Jopo artinya 

sebuah nama akan berpengaruh terhadap keberuntungan si pemilik nama 

tersebut. Tani adalad suatu jenis pekerjaan atau mata pencaharian yang lazim 

dilaksanakan oleh warga pedesaan atau pegunungan yang meliputi bidang 

peternakan, pertanian, dan perikanan. Wilis adalah mengambil dari nama 

gunung yang menaungi wilayah Kecamatan Sendang yaitu Gunung Wilis. 

Nama Wilis dari bahasa Jawa Kawi berarti hijau, yang identik dengan istilah 

kesuburan dan kemakmuran. Nama Tani Wilis secara umum mengandung 

maksud dan tujuan di dalam wadah koperasi yang diilhami oleh semangat 

kebersamaan dan kekeluargaan bertekad maju bersama dengan 

memberdayakan potensi alam yang subur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa 

untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran anggotanya. 

Pada tanggal 14 Juli 1980 berganti nama menjadi KUD Tani Wilis 

mendapatkan status badan hukum Nomor 4532A/BH/II/80. Koperasi ini masuk 

menjadi anggota Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) Pusat Jakarta 

pada tanggal 18 Agustus 1981 dengan nomor anggota NA.103/VIII/29-

GKSI/81. Pada bulan Desember 1982 masuk menjadi anggota Pusat Koperasi 
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Unit Desa (PUSKUD) Propinsi Jawa Timur. Pada tahun 1988 menjadi juara III 

dalam Prestasi Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung 

dibidang perkoperasian dan kenaikan jumlah keanggotaan KUD. Kemudian 

pada tahun 1989 menjadi juara I pada Bidang Pembangunan Perkoperasian 

Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung. Pada tanggal 7 Maret 1990 KUD 

Tani Wilis dikukuhkan menjadi “KUD Mandiri” dengan SK Menteri Koperasi 

Nomor 204/M/KPIS/III/90. Pada tahun 2000 menjadi juara II Koperasi 

Produsen tingkat Propinsi Jawa Timur dan tahun 2005 menjadi juara I KUD 

Berprestasi tingkat Kabupaten Tulungagung. 

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis merupakan sentra produksi susu 

sapi perah di Kabupaten Tulungagung. Batas-batas wilayah kecamatan 

Sendang adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo 

Sebelah Timur : Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 

Sebelah Selatan : Kecamatan Karangrejo (Kabupaten Tulungagung) 

Sebelah Barat : Kecamatan Pagerwojo (Kabupaten Tulungagung) 

Wilayah kerja KUD Tani Wilis meliputi seluruh wilayah pemerintahan 

Kecamatan sendang yang terdiri dari 11 desa, yaitu: Desa Kedoyo, Desa 

Ngglutung, Desa talang, Desa Krosok, Desa Dono, Desa Tugu, Desa Picisan, 

Desa Nyawangan, Desa Sendang, Desa Nglurup dan Desa Geger. Kondisi 

wilayah umumnya daerah pegunungan dengan ketinggian tempat antara 450 m 

hingga 1150 m dari permukaan laut. Rata-rata curah hujan 2.611 mm per 

tahun. Dengan luas wilayah Kecamatan Sendang 9.971,45 Ha. Peruntukan 

lahan pada daerah ini yaitu: sawah teknis seluas 621.20 Ha, sawah setegah 

teknis seluas 1.506,50 Ha dan untuk lahan darat dan pekarangan seluas 

155.107 Ha. Kecamatan sendang memiliki jumlah penduduk 43.543 prang 

dengan jumlah KK sebanyak 10.872 KK.  

 

4.2. Struktur Organisasi KUD Tani Wilis 

Koperasi berlandaskan Pacasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta 

atas asas kekeluargaan. Organisasi koperasi merupakan perangkat atau sarana 
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utama untuk mengelola suatu badan usaha koperasi (Partomo, 2009). KUD 

Tani Wilis melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:  

1. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.  

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya 

jasa usaha masing-masing anggota. 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

5. Kemandirian. 

6. Kerjasama antar koperasi. 

Koperasi Unit Desa Tani Wilis sebagai Badan Usaha dalam 

melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-

prinsip koperasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ekawarna (2011) yang 

menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha 

menggerakkan potensi sumberdaya ekonomi demi memajukan kesejahteraan 

anggota.  

Struktur organisasi menunjukkan fungsi-fungsi personal, hubungan 

wewenang dan tanggungjawab dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk 

menyediakan wadah bagi pencapaian tujuan bersama dengan harapan dapat 

dibina kerjasama yang baik antara orang-orang yang ada. Kepengurusan KUD 

Tani Wilis menempatkan kekuasaan tertinggi pada Rapat Anggota. Pengurus 

akan dipilih pada rapat anggota.  

Masa jabatan pengurus selama 5 tahun dan manager diangkat oleh 

pengurus dengan masa kontrak 2 tahun. Menurut anggaran rumah tangga pasal 

17, pengurus sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) orang. Pembagian bidang 

kerja diatur dalam bidang kerja pengurus dalam aturan peraturan khusus.  

 

4.2.1. Uraian Jabatan 

4.2.1.1. Pengurus Koperasi  

Pengurus koperasi adalah seorang yang dipilih dalam rapat anggota 

untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus KUD Tani Wilis 
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harus dijabat oleh 3 orang paling sedikit dan paling banyak 5 orang. Proses 

pemilihan pengurus dilaksanakan secara langsung tanpa perwakilan.  

Tabel 1 . Susunan pengurus KUD Tani wilis tahun 2009-2014 

No. Nama Alamat Jabatan 

1. Ibnu Sutoyo Desa Dono Ketua I 

2. Hadi Sugito  Desa Tugu Ketua II 

3. Bambang Soegeng Desa Geger Sekretaris I 

4. Gatut Suhargo Desa Sendang Sekretaris II 

5. Suwarto Desa Sendang Bendahara  

6.  Drh. Didik Isdiyanto Desa Dono Manager utama 

Sumber: data sekunder, diolah. 

Syarat-syarat untuk menjadi anggota pengurus KUD Tani Wilis yaitu: 

1. Dicalonkan oleh anggota dalam Rapat Anggota 

2. Tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan karyawan 

(suami, istri, anak, saudara kandung) kecuali dengan pertimbangan 

tertentu yang diatur dalam peraturan khusus. 

3. Usia antara 25-60 tahun. 

4. Diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan 

Sendang dan sekitarnya. 

5. Diutamakan dari ketua kelompok atau yang pernah memiliki 

pengalaman organisasi yang mendukung aktifitas koperasi. 

6. Tidak mempunyai usaha yang brsaing dengan koperasi atau yang 

dapat merugikan koperasi. 

4.2.1.2. Pengawas 

Pengawas dipilih dalam Rapat Anggota yang diselenggarakan di 

KUD Tani Wilis. Jabatan pengawas tidak dapat dirangkap dalam jabatan 

pengurus. 
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Tabel 2. Susunan pengawas KUD Tani Wilis 

No. Nama Alamat Jabatan 

1. Triono Desa krosok Coordinator 

2. Mesenun Desa geger Anggota 

3. Suminto Desa sendang Anggota 

Sumber: data sekunder, diolah. 

Syarat-syarat menjadi pengawas di KUD Tani Wilis yaitu: 

1. Dicalonkan oleh anggota dalam Rapat Anggota. 

2. Tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan pengurus (suami, 

istri, anak, saudara kandung, mertua, menantu). 

3. Usia antara 25-60 tahun. 

4. Masa jabatan pengawas adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali. 

4.2.1.3. Keanggotaan 

Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa Tani Wilis 

yaitu: 

1. Mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota yang 

dilengkapi dengan fotokopi KTP dan KK. 

2. Memiliki kesamaan usaha dengan koperasi. 

3. Bersedia menjalani masa uji coba selama 6 bulan. 

4. Bersedia mengikuti pelatihan dasar-dasar perkoperasian. 

5. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang 

besarnya sesuai keputusan. 

6. Bersedia mengikuti bimbingan teknis yang berhubungan dengan 

kegiatan ekonomi yang terkait dengan usaha koperasi. 

4.2.1.4. Manajer Koperasi 

Menurut anggaran dasar KUD Tani Wilis pasal 34 ayat 1 

menjelaskan bahwa pengelola merupakan manajer koperasi.  

Syarat-syarat menjadi manajer koperasi yaitu: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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2. Warga Negara bermoral dan tidak pernah terlibat tindak pidana 

kejahatan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang 

berlaku di masyarakat. 

3. Sehat jasmani dan rohani. 

4. Berusia 25-55 tahun. 

5. Pendidikan sekurang-kurangnya sarjana. 

6. Memiliki jiwa koperasi, jujur, jiwa kepemimpinan, mampu 

meningkatkan motivasi produktivitas dan ketrampilan SDM di 

lingkungan koperasi. 

7. Tenaga professional yang memiliki wawasan dan pengetahuan 

yang luas tentang perkoperasian. 

8. Tidak pernah merugikan koperasi secara moril dan materiil. 

Tugas dan kewajiban manajer yaitu : 

1. Melaksanakan kebijaksanaan umum pengelola usaha dengan 

landasan-landasan prinsip koperasi, anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga, peratursan khusus yang berlaku di koperasi. 

2. Membantu pengurus menyusun rancangan RK/RAPB. 

3. Melaksanakan RK/RAPB yang telah disyahkan oleh rapat 

anggota. 

4. Memelihara dan mengelola aset koperasi serta menumbuh 

kembangkan kapasitas serta nilai koperasi memalui perbaikan dan 

pengembangan yang terus menerus baik SDM maupun manajemen 

sistem. 

5. Membantu pengurus menyiapkan kader pemimpin bidang usaha 

sesuai rencana strategis koperasi. 

6. Melaksanakan kebijakan pengurus sesuai dengan kontrak kerja 

yang telah ditanda tangani. 
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4.2.2. Personalia 

4.2.2.1. Penggolongan Karyawan 

Menurut UU 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaanguna menghasilkan barang dan atau jasa, baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Tenaga kerja koperasi merupakan aset penting dalam sebuah koperasi 

karena segala macam aktivitas koperasi dilakukan oleh karyawan. Jumlah 

karyawan KUD Tani Wilis  hingga tahun 2011 sebanyak 64 orang. Jumlah 

karyawan perempuan sebanyak 15 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 49 

orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2. Tingkat pendidikan karyawan di KUD Tani Wilis tahun 

2011 

Karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi seperti sarjana dan sarjana 

muda menjabat bagian penting dalam struktur organisasi di KUD Tani Wilis 

seperti pengurus, pengawas dan manajer karena dengan pendidikan tinggi 

dianggap lebih mampu menguasai pekerjaan tersebut. 

Karyawan dengan tingkat pendidikan menengah yaitu 

SMA/SMK/SMEA dan SMP mendapat pekerjaan di bawah bagian pengurus 

dan pengawas. Pada umumnya karyawan dengan tingkat pendidikan menengah 

mendapat jabatan seperti kepala bagian, kepala unit, pengawas gudang, laboran 

dan bagian akuntansi. Sedangkan karyawan dengan pendidikan rendah 

ditempatkan pada bagian lapang yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus. 
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4.3. Proses Produksi 

4.3.1. Bahan Baku 

Perbedaan harga susu ditentukan oleh kualitas berdasarkan hasil uji 

laboratorium. Pada awal tahun 2008 permintaan susu dari IPS ada peningkatan, 

tetapi pada pertengahan tahun 2008 permintaan susu menurun. Hal ini 

disebabkan adanya hasil penelitian dari IPB bahwa susu dari China banyak 

yang mengandung bakteri berbahaya dan juga karena adanya krisis global. 

Dengan menurunnya permintaan susu dari konsumen maka pabrik juga 

menurunkan harga premium atau harga daya saing yaitu sebesar Rp. 200/kg.  

Penurunan susu dikarenakan kualitas yang kurang baik. Susu dengan 

kualitas rendah tidak akan diterima oleh Nestle kemudian oleh peternak akan 

diberikan ke pedet atau dijual langsung dalam bentuk susu segar. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hadiwiyoto (1994) yang menyatakan bahwa penurunan 

kualitas susu terjadi karena adanya perubahan musim sehingga cukup sulit 

untuk mendapatkan rumput yang berkualitas. Walaupun pakan konsentrat yang 

diberikan baik, apabila rumput yang diberikan kurang baik maka akan 

berpengaruh pada kualits susu dan biaya untuk kebutuhan pakan menjadi 

meningkat. Kenaikan jumlah setoran susu dikarenakan penambahan jumlah 

anggota koperasi yang otomatis dapat meningkatkan jumlah sapi laktasi serta 

adanya perbaikan kualitas dan kuantitas pakan.  

4.3.1.1. Pengumpulan dan Pengendalian Susu Segar 

Peternak sapi perah di wilayah KUD Tani Wilis dalam bentuk 

peternakan rakyat dengan skala kepemilikan 3-4 ekor/KK dan produktivitas 

yang masih rendah yaitu 9-10 liter/ekor/hari. Peternak sapi perah ini di bina 

oleh koperasi susu. Produktivitas susu yang masih rendah ini menyebabkan 

terjadinya pengumpulan susu oleh para peternak rakyat pada pos-pos 

penampungan susu yang telah disediakan oleh koperasi susu. Menurut Dirjen 

Peternakan (1983), pengumpulan susu merupakan kegiatan menerima dan 

mengumpulkan susu produksi dalam negeri untuk selanjutnya dijual pada 

konsumen umum atau pada industri pengolahan susu. Pos penampungan susu 

memudahkan peternak sapi perah untuk menyetorkan susu. KUD Tani Wilis 

memberikan layanan berupa pengumpulan, penampungan, pendinginan dan 
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pengiriman/transportasi susu segar ke PT. Nestle Kejayan di Pasuruan. Berikut 

merupakan grafik jumlah produksi dari tahun 2008 sampai 2011. Jumlah rata-

rata penerimaan susu di KUD “Tani Wilis” pada tahun pada tahun 2008 

sebanyak 6.643.830 liter, pada tahun 2009 sebanyak 6.781.201 liter, pada 

tahun 2010 sebanyak 7.496.853 liter, dan pada tahun 2011 sebanyak 7.837.372 

liter. 

  

Gambar 3. Grafik produksi susu unit usaha sapi perah KUD “Tani Wilis”  

Susu diterima oleh koperasi susu melalui penampungan-penampungan 

susu. Setiap pos dilengkapi dengan bak pendingin dan alat timbang dan alat 

pengukur berat jenis susu dan suhu susu (Laktometer). Sebelum penerimaan 

susu dilakukan semua alat akan dibersihkan dengan cara mencuci semua 

peralatan dengan air bersih yang mengalir dari kran dan bersumber dari sumur. 

Hal ini tidak sesuai dengan standar sterilisasi dimana alat susu harus 

dibersihkan dengan air panas sehingga dapat menghilangkan bakteri perusak 

susu. Susu yang disetorkan oleh peternak haruslah susu yang memiliki kadar 

BJ berkisar 1,028-1,032. Apabila berat jenis susu kurang dari itu, maka 

koperasi dan pos penampungan tidak akan menerima susu tersebut. 
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Gambar 4. Penampungan susu dari peternak di pos penampungan 

susu. 

Setelah semua susu dari peternak terkumpul kemudian akan dimasukkan 

ke dalam bak alumunium yang dilengkapi dengan penyaring kotoran berupa 

kain kassa untuk menyaring kotoran yang lebih kecil sehingga susu yang 

masuk bak alumunium dalam keadaan bersih. Susu dimasukkan bak bertujuan 

agar susu tidak menggumpal sehingga protein pada susu tidak pecah. 

Kemudian susu akan diangkut oleh truk tangki pengakut susu dari koperasi 

yang telah dilengkapi dengan bak pendingin. Agar saat susu diangkut menuju 

penampungan susu pusat tidak pecah dan dalam kondisi yang masih baik. 

Susu mempunyai sifat mudah rusak (perishable), maka penanganan yang 

lebih cepat perlu dilakukan pada penanganan pasca produksi susu terutama saat 

pengangkutan/ transportasi susu. Pengangkutan susu harus dilakukan dalam 

kendaraan pengangkut susu berinsulasi untuk mempertahankan agar suhu susu 

sampai di tempat tujuan tetap 3-4oC. Susu harus di angkut dalam kendaraan 

tertutup dalam waktu tidak lebih dari 2 jam dan harus segera didinginkan da 

suhu harus tetap dijaga hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 69/KPS/TN.120/I/1995. Kapasitas dari tangki pengangkut susu milik 

KUD Tani Wilis adalah 2000-14000 liter. Pemakaian tergantung jenis tangki 

yang digunakan. 
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Tabel 3. Jadwal kegiatan pengumpulan susu segar di KUD Tani 

Wilis  

Waktu Kegiatan Keterangan 

Pagi Sore   

04.00-06.00 15.00-

16.30 

- penyetoran susu segar 

dari anggota ke pos 

penampungan 

- pemeriksaan 

organoleptik 

- pencatatan volume susu 

- sanitasi peralatan susu 

- pendinginan susu 

T   tiap-tiap pos dilakukan 

uji kualitas susu yaitu 

dengan uji organoleptik, 

alcohol dan lemak. 

07.00 17.00 - pengumpulan susu segar 

dari pos penampungan susu 

kemudian didinginkan. 

- pengujian susu 

kemudian dilakukan di 

laboratotium. 

- pengiriman susu segar 

ke PT. Nestle Kejayan. 

menggunakan truk tangki 

susu. 

pendinginan dilakukan 

dengan  

cooling unit. 

susu diambil sampel dan 

dilakukan 

 uji kualitas susu oleh 

quality control. 

Sumber: data sekunder diolah (2012) 

4.3.1.2. Proses di Koperasi 

Susu yang telah diterima koperasi kemudian didinginkan terlebih 

dahulu pada cooling unit atau mesin pendingin susu pada suhu 3oC.  Susu 

yang telah diterima koperasi kemudian di uji dengan beberapa uji kualitas 

susu. Berikut adalah tabel uji kualitas susu. 
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Tabel 4. Uji kualitas susu yang dilakukan di KUD Tani Wilis  

No. Nama Uji Tujuan 

1. Uji reduktase Mengetahui kadar bakteri dalam susu. 

2. Uji lemak Mengetahui kadar lemak dalam susu. 

3. Uji karbonat Mengetahui ada atau tidaknya kandungan soda kue dalam 

susu. 

4. Uji alkohol Mengetahui derajat keasaman susu yang dihasilkan. 

5. Uji kadar 

gula 

Mengetahui ada atau tidaknya penambahan gula pada 

susu yang  

disetorkan. 

Sumber: data sekunder, diolah (2012) 

Pendinginan  dilakukan dengan tujuan agar susu tidak rusak. Penggunaan 

mesin pendingin dapat dilakukan bila susu ditempatkan dalam tangki 

pendingin yang khusus  (cooling unit) yang dilengkapi oleh pengaduk atau 

sistem sanitasi yang spesifik untuk mencapai suatu standar higienis tertentu. 

Menurut Rachmawan (2011), pada suatu peternakan sapi perah yang besar, 

susu segar yang baru diperah dalam jumlah besar harus segera didinginkan dari 

suhu 37°C menjadi  4°C, maka pendinginan dalam tangki besar (bulk tanks) 

sudah tidak memadai lagi dan dalam hal ini dilakukan dengan sistem  heat 

prinsipnya mempertahankan suhu susu selama penyimpanan tetap 4°C harus 

dilakukan, hingga susu tersebut siap untuk diolah lebih lanjut menjadi berbagai 

produk susu yang dikehendaki. 

4.3.2. Sanitasi 

Sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan penyakit dan upaya 

kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari 

subyeknya. Menurut Soekarto (1990) menyatakan bahwa sanitasi merupakan 
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persyaratan mutlak bagi industri pangan, sebab sanitasi berpengaruh langsung 

dan tidak langsung terhadap mutu pangan dan daya awet produk serta nama 

baik dan citra perusahaan. Sanitasi juga menjadi tolok ukur dalam sebuah 

perusahaan yang menangani produk pangan. Terjadinya keracunan makanan 

biasanya terjadi karena kondisi sanitasi yang kurang memadai. 

Kontaminan atau cemaran dapat diartikan secara luas sebagai semua 

benda asing yang tidak dikehendaki baik berupa debu, kotoran, tanah, pasir, 

potongan tangkai, daun, jasad renik, serangga, kutu dan lain-lain yang 

mencemari bahan, alat maupun ruangan pengolahan. Kontaminan ada yang 

mudah dilihat wujudnya, ada pula yang tidak terlihat (kasat mata). Kontaminan 

yang paling berbahaya adalah yang tidak terlihat seperti bakteri, kapang, 

khamir maupun virus. Kontaminan juga belum tentu merupakan bahan yang 

kotor tetapi bahan yang bersihpun dapat merupakan cemaran apabila salah 

tempat. 

 

4.3.2.1. Sanitasi bahan baku 

Penanganan susu segar harus dilakukan secara cepat. Hal ini 

dikarenakan sifat susu yang mudah rusak atau perishable. Susu pada 

penampungan susu diletakkan pada bak pendingin kemudian diangkut olek 

truk tangki yang juga ada bak pendingin. Agar saat pengangkutan susu 

tersebut tidak pecah atau mengalami kerusakan. 

 

4.3.2.2. Sanitasi Peralatan 

Sanitasi alat yang dilakukan dengan mencuci peralatan dengan air 

yang digunakan dalam sanitasi peralatan adalah air yang berasal kran yang 

bersumber dari sumur pada penampungan susu.  Sanitasi alat bertujuan agar 

alat yang digunakan dalam pengolahan susu nantinya menjadi bersih dan 

terhindar dari kontaminan bakteri. Truk tangki penampung susu dilakukan 

pembersihan dengan menyemprot tangki dengan selang yang dialiri air dan 

kemudian dibilas beberapa kali. 
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4.3.3.3. Sanitasi Tenaga Kerja 

Sanitasi tenaga kerja yang paling penting adalah kesehatan pekerja itu 

sendiri. Dari seluruh kontaminan makanan, pekerja merupakan kontaminan 

yang paling besar pengaruh kontaminasinya. Sanitasi tenaga kerja yang 

dilakukan di KUD Tani Wilis adalah dengan memakai peralatan pekerja 

seperti sepatu boot dan sarung tangan. Tetapi para pekerja tidak memakai 

masker. Hal ini yang menyebabkan sanitasi pekerja kurang maksimal. Saat 

uji kualitas susu dilakukan peralatan sanitasi yang dikenakan laboran hanya 

memakai jas lab tanpamemakai masker. Hal ini dapat menyebabkan 

kontaminan bakteri pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonymous 

(1992)  yang menyatakan bahwa  secara lebih rinci hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam sanitasi pekerja yaitu kondisi kesehatan para pekerja 

tidak berpenyakit kulit atau penyakit lain yang dapat menularkan melalui 

makanan, memiliki sertifikat kursus penyehatan makanan, memiliki surat 

pemeriksaan kesehatan, berpakaian bersih dan memadai (menggunakan 

pakaian kerja), berperilaku higienis pada saat bekerja dengan tidak 

merokok, tidak memakai perhiasan, tidak menggukan peralatan yang bukan 

semestinya, selalu mencuci tangan sebelum dan setelah bekerja, tidak 

berbicara, bersin dan batuk saat bekerja, apabila sakit tidak memegang 

makanan dan segera berobat.  

 

4.3.3.4. Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang 

ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi 

lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi  kesejahteraan  manusia. 

sanitasi  lingkungan  ditujukan  untuk  memenuhi persyaratan lingkungan  

yang  sehat  dan  nyaman.  Lingkungan  yang  sanitasinya  buruk dapat 

menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan 

manusia. Pada akhirnya jika kesehatan terganggu, maka kesejahteraannya 

juga akan berkurang. Karena  itu,  upaya  sanitasi  lingkungan  menjadi  

bagian  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan. 
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Limbah berupa sisa susu yang tumpah, sisa-sisa air sanitasi untuk 

membersihkan susu yang digunakan dalam pengujian laboratorium. Limbah 

ini akan langsung dibuang melalui saluran yang akan mengalir ke parit kecil 

di depan tempat pusat penampungan susu milik KUD yang  nantinya akan 

mengalir ke sungai. Hal ini sangat kurang tepat dikarenakan limbah dapat 

mencemari air sungai dimana limbah ini dapat mempengaruhi ekosistem air 

sungai.  

4.4. Pemasaran Hasil 

Pemasaran merupakan bagian dari sistem produksi yang bertujuan 

untuk memasarkan hasil produk kepada konsumen yang bernilai ekonomi. 

Pemasaran hasil produksi susu dari peternak anggota yang telah ditampung 

di koperasi akan disetorkan pada PT. Nestle Kejayan Pasuruan yang akan 

diolah lebih lanjut menjadi susu olahan. PT.Nestle merupakan konsumen 

utama dari KUD Tani Wilis. Semua susu yang diterima KUD akan langsung 

dikirimkan ke IPS tersebut dengan melalui berbagai tahapan pengujian 

kualitas susu agar PT. Nestle mau menerima susu tersebut.  

Harga susu tersebut ditentukan oleh PT. Nestle dengan harga yang 

berbeda-beda sesuai dengan grade yang masing-masing susu. Ada 4 grade 

harga susu berdasarkan kualitas susu dari kandungan bakteri (TPC) yaitu 

grade 1 harga susu Rp 3.800,00 per liter, grade 2 harga susu Rp 3.600,00 

per liter, grade 3 harga susu Rp 3.400,00 per liter, dan grade 4 harga susu 

Rp 3.200 per liter. Sedangkan penentuan harga susu berdasarkan Total 

Solid. 

 

Tabel 5. Penentuan harga susu berdasarkan grade yang ditentukan 

oleh PT. Nestle untuk KUD “Tani Wilis” Sendang 

Keterangan Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

TPC (@ TS 12%) < 1 juta 1 – 2 juta 2 – 3 juta > 3 juta 

Harga (per Kg) Rp 3.800 Rp 3.600 Rp 3.400 Rp 3.200 

 Sumber: Data sekunder diolah (2012) 
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PT. Nestle membeli produksi susu dari KUD “Tani Wilis” dengan 

satuan kilogram (kg) bukan per liter. Hal tersebut dapat menguntungkan bagi 

KUD karena berkaitan dengan berat jenis susu yang lebih besar daripada berat 

jenis air. Pembayaran susu oleh PT. Nestle dilakukan setiap sepuluh hari sekali 

tiap bulan. Tetapi pembayaran tersebut biasanya tidak tepat apabila tanggal 

tersebut bertepatan dengan hari besar atau hari libur (Sabtu-Minggu). 

4.5. Pelaksanaan Konsep Total Quality Management 

Pelaksanaan konsep TQM berdasarkan lima pilar yang ditetapkan Bill 

Creech yaitu kepemimpinan, organisasi, komitmen, proses dan produk. Kelima 

pilar tersebut saling terintegrasi satu sama lain.  Menurut  Creech, produk 

adalah tujuan utama atau merupakan titik pusat tujuan dan pencapaian 

organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu dalam proses. 

Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. 

Organisasi yang tepat tidak mungkin ada tanpa pemimpin yang memadai. 

Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi 

semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain dan 

kalau salah satu lemah dengan sendirinya yang lain juga ikut lemah. 
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Tabel 6. Lima Pilar dalam Pelaksanaan TQM di KUD Tani Wilis 

No. Kriteria Pilar Standar 
TQM 

Pelaksanaan 
 di KUD 

Tingkat 
Kesetujuan 

(%) 

Evaluasi  

1. Kepemimpinan  Gaya 

kepemimpinan 

partisipatif 

Pelaksanaan 

RAT setiap 

tahun 

56% Menampung aspirasi / kritik dan 

saran dari para anggota saat 

RAT dilaksanakan. 

  Rasa tanggung 

jawab yang besar 

Ketua KUD 

bertanggung 

jawab 

melaksanakan 

kewajibannya

. 

74% Ketua KUD bertanggung jawab 

atas kesuksesan karyawan dan 

melakukan tanggung jawab 

sebagai seorang ketua sesuai 

ketentuan yang ada. 

  Komunikasi 

yang baik antara 

pimpinan dengan 

karyawan 

Pimpinan atau 

ketua KUD 

akan 

menerima 

segala kritik 

60% Komunikasi dilakukan dalam 

setiap situasi apabila ada 

pemasalahan dilakukan dengan 

pemecahan masalah tanpa ada 

perdebatan dan mau menerima 



38 
 

dan saran  kritik dan saran yang 

membangun untuk koreksi diri. 

  Monitoring kerja  Evaluasi pada 

setiap unit 

usaha 

dilakukan  

74% Monitoring kerja dilakukan pada 

setiap unit usaha yang ada di 

KUD Tani Wilis. Hal ini 

dilakukan agar dapat 

meningkatkan kinerja koperasi. 

2. Organisasi Organisasi sosial 

ekonomi 

Koperasi 

memiliki 

berbagai unit 

usaha dalam 

menunjang 

untuk 

kesejahteraan 

anggota. 

 

62% KUD Tani Wilis merupakan 

organisasi sosial ekonomi yang 

bertujuan untuk 

mensejahterakan anggota dan 

masyarakat desa. 

  Interaksi sosial Mengadakan 68% Penyuluhan dilakukan kepada 
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penyuluhan  peternak secara langsung atau 

melalui pertemuan kelompok 

ternak. 

  Sistem 

desentralisasi 

Membagi 

tugas kepada 

pengurus, 

manajer,  

pengawas dan 

karyawan 

serta pada 

setiap unit 

usaha untuk 

memudahkan 

evaluasi. 

44% Wewenang untuk membuat 

program serta melaksanakan 

tugas yang bermanfaat bagi 

anggota dan karyawan oleh setiap 

kabag atau manajer 

3. Komitmen  Kepuasan 

pelanggan dan 

kesejahteraan 

Pembagian 

sisa hasil 

usaha 

74% Pembagian SHU kepada anggota 
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anggota 

 

  Koperasi dapat 

kondisi saling 

mendukung dan 

saling percaya 

Sikap 

transparan 

KUD kepada 

anggota 

50% Transparansi laporan keuangan 

ataupun non keuangan kepada 

anggota yang disampaikan 

dalam RAT dengan adanya 

laporan pertanggung jawaban. 

  Pemberian 

insentif 

Penetapan 

harga sesuai 

dengan grade 

yang telah 

ditentukan 

56% Adanya bonus reduktase bagi 

peternak yang mempunyai 

produksi susu kualitas bagus 

4. Proses  Pengendalian 

bahan baku 

Susu yang 

tidak sesuai 

dengan 

ketentuan 

akan ditolak 

58 Pada uji organoleptik dilakukan 

pengujian kualitas susu. Bonus 

diberikan kepada anggota yang 

jumlah TPC-nya sedikit 
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  Pemeliharaan 

perlengkapan 

dan proses 

Mencuci 

peralatan 

sebelum dan 

sesudah 

dilakukan 

penampungan 

susu.  

70% Dilakukan pencucian pada setiap 

peralatan dan perlengkapan yang 

dilakukan untuk penampungan 

susu 

  Pengawasan 

kualitas 

Uji kualitas 

susu yang 

dilakukan 

oleh laboran. 

80% Laboran melakukan pengujian 

susu di unit penampungan susu 

pusat di KUD sebelum 

disetorkan ke IPS. 

 

5. Produk Kualitas terjamin Susu kualitas 

terjamin 

58% Memenuhi standar kualitas dan 

kepercayaan pelanggan terhadap 

perusahaan 

 

  Hubungan yang Hubungan 52% Anggota mendapatkan 
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baik dengan 

pelanggan 

yang baik 

dengan 

pelanggan 

membuat 

pelanggan 

merasa 

nyaman 

membeli 

produk KUD. 

pembinaan dari IPS (PT. Nestle) 

  Ketepatan waktu Ketepatan 

waktu 

pengiriman 

susu ke IPS. 

72% Ketepatan waktu pengiriman ke 

IPS dilakukan karena jika terlalu 

lama susu dapat rusak. 
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4.5.1. Pilar Kepemimpinan 

Pilar kepemimpinan merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi 

agar seluruh anggota perusahaan mempunyai motivasi dalam melaksanakan aktivitas 

kerjanya sehingga pada akhirnya akan membawa dampak postif bagi perusahaan. 

Kepemimpinan sendiri tidak hanya berada pada posisi puncak struktur organisasi 

perusahaan tetapi juga meliputi setiap level yang ada dalam organisasi. Secara ringkas 

pelaksanaan TQM pada pilar ini memfokuskan kepemimpinan yang berorientasi kepada 

hasil dan membuat ssasaran yang dapat dipahami, relevan dan dapat dicapai. KUD harus 

memfokuskan kepemimpinan yang dapat mendorong keinginan untuk melakukan 

perbaikan berkelanjutan, menciptakan kondisi saling percaya berfokus dan mendengar 

suara pelanggan serta memberikan pelatihan terus ,menerus.  Konsep TQM pada pilar 

kepemimpinan yang dilaksanakan pada KUD Tani Wilis yaitu: 

a. Gaya kepemimpinan partisipatif 

Pada gaya kepemimpinan ini terdapat konsep bahwa pemimpin memiliki rasa 

keterbukaan dan bebas dalam upaya mendapatkan masukan dari karyawan. Setiap 

anggota dan karyawan KUD diberikan kemudahan dan kebebasan dalam 

mengungkapkan pendapatnya demi kemajuan KUD. Setiap pendapat akan diungkapkan 

pada saat RAT yang dilaksanakan setiap tahunnya. Rapat anggota tahunan merupakan 

sarana komunikasi yang baik bagi anggota, maka dalam RAT dapat tercipta suasana 

yang dinamis dimana anggota bebas dalam memberikan kritik dan sarannya. Menurut 

Tjiptono dan Diana (2003), gaya kepemimpinan partisipatif membuat setiap karyawan 

akan merasa lebih siap terhadap segala masalah dan tugas yang dibebankan kepada 

mereka. 

b. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar.  

Pemimpin memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kewajibannya dan 

agar layak dijadikan panutan bagi karyawan. Pemimpin dalam menentukan dan 

menyampaikan misi organisasi secara jelas dan seksama agar semua karyawan 

memahami, meyakini dan bertanggung jawab terhadap misi tersebut. Seorang  

pemimpin  bertanggungjawab  untuk  menyusun  tugas, menjalankan  tugas,  

mengadakan  evaluasi,  untuk  mencapai  outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung 
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jawab untuk kesuksesan staffnya tanpa kegagalan. Dengan adanya kesatuan tujuan maka 

karyawan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Semua karyawan dan 

pengurus di KUD Tani Wilis memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap semua 

kewajiban yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa 

kebersamaan demi pencapaian tujuan koperasi untuk mensejahterakan para anggota. 

c. Komunikasi yang baik dengan anggota dan karyawan 

Menurut Tjiptono dan Diana (2003), komunikasi merupakan usaha untuk 

menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain sehingga orang lain dapat memahami 

maksud yang disampaikan. Pada setiap usaha komunikasi memegang peranan yang 

sangat penting dalam menunjang kelancaran segala aktivitasnya. Melalui RAT yang 

dilaksanakan KUD Tani Wilis setiap tahunnya ketua KUD menyampaikan ide dan 

pendapatnya secara ringkas, tepat dan jelas pada para anggota dan pengurus lainnya. 

Sarana komunikasi yang baik antara bagian dalam koperasi akan memudahkan dalam 

bekerja. Karyawan dan anggota akan merasa nyaman apabila pemimpin bersikap baik 

dengan karyawan. Peternak dibagi menjadi beberapa kelompok agar memudahkan 

mereka dalam penyampaian aspirasi untuk menunjang pengembangan koperasi sehingga 

bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha. 

d. Monitoring kerja  

Pemimpin melakukan monitoring untuk evaluasi karyawan agar karyawan terpacu 

untuk menjadi yang terbaik dalam melakukan kewajibannya.  Dalam hal ini karyawan 

dituntun lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya. Setiap unit usaha KUD melakukan 

evaluasi sehingga dapat diketahui kinerja masing-masing unit usaha. Monitoring 

dilakukan agar setiap unit menjadi lebih bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya. 

Selain itu pimpinan juga memberikan cntoh dan tindakan yang nyata yang dapat 

memberikan contoh tindakan yang nyata bagi karyawan. Contoh seperti tanggung jawab 

besar terhadap tugas yang ada. Pelaksanaan TQM dalam pilar kepemimpinan di KUD 

Tani Wilis dapat dikatakan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak adanya 

penolakan yang ditujukan kepada pimpinan atau ketua KUD. 

 

4.5.2. Pilar Organisasi 
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Organisasi adalah unit sosial terdiri dari sekelompok orang yang berinteraksi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Made (2010), organisasi sebagai wadah 

dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis dalam 

memanfaatkan sumberdaya dan kemampuan yang ada secara efisien dan efektif dengan 

tujuan yang telah ditentukan pula.  Hal ini nantinya akan terlihat pada bagaimana 

karyawan bersikap dab perilaku karyawan. Organisasi merupakan pilar yang menitik 

beratkan pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bersama dan usaha 

perusahaan agar dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat 

memperlancar program-program koperasi dalam mencapai standar kualitas. Organisasi 

yang baik dapat menjamin kebebasan dan kreativitas yang ada di dalamnya dan dengan 

adanya kerjasama tim (Creech, 1996). 

Organisasi yang dikelola secara tradisional seringkali diciptakan persaingan antar 

departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar  daya saingnya terdongkrak. 

Sementara itu, dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerjasama tim, kemitraan dan 

hubungan  dijalin  dan dibina, baik  antar  karyawan KUD  maupun  dengan  pemasok, 

lembaga-lembaga  pemerintah dan masyarakat sekitarnya.  Organisasi yang baik akan 

memebrikan kebebasan dan menjamin kreativitas terhadap orang-orang yang ada di 

dalamnya. Pelaksanaan konsep TQM di KUD Tani Wilis tampaknya juga mengarah 

kepada hal tersebut. 

1. Organisasi sosial ekonomi 

Koperasi merupakan suatu organisasi yang anggotanya bergabung atas tujuan 

bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan sosialnya agar menjadi lebih mampu 

memenuhi kebutuhan anggotanya. KUD Tani Wilis memiliki berbagai unit usaha yang 

dapat menunjang ekonomi para anggotanya. Koperasi menunjang kegiatan usaha semua 

anggota dalam rangka peningkatan kepentingan perekonomian para anggota melalui 

pengadaan kebutuhan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan RAT tepat waktu akan 

semakin memantapkan fungsi dan peran dari KUD. Koperasi yang sehat salah satu 

aspeknya adalah dengan pelaksanaan RAT tepat waktu, dimana hal ini akan menjadi 

dasar yang sangat penting untuk perkembangan dan pengembangan sebuah organisasi 

koperasi khususnya KUD Tani Wilis. 
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2. Interaksi sosial 

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila terjalin interaksi sosial yang 

baik pula antar individu satu dengan yang lain. Koperasi melakukan interaksi sosial 

yang baik antar anggota dan juga masyarakat konsumen sehingga produk dapat 

dipasarkan dengan mudah. Dengan melakukan pelayanan yang baik, maka konsumen 

akan menjadi tertarik untuk membeli produk yang dijual koperasi. Interaksi sosial yang 

dilakukan kepada peternak sapi perah anggota KUD Tani Wilis dengan melakukan 

penyuluhan kepada peternak secara langsung atau pertemuan kelompok ternak. Selain 

itu juga koperasi melakukan sistem team work dalam usaha meningkatkan dan 

mempertahankan mutu. Sebagai contoh laboran dibagi menjadi tiga bagian untuk setiap 

wilayah pos penampungan susu dari peternak yang bertugas untuk menguji kualitas 

susu. Dalam pelaksanaannya tim kerja tersebut diberikan wewenang untuk melakukan 

uji sesuai dengan prosedur pengujian yang diberikan IPS. 

3. Sistem desentralisasi 

Sistem desentralisasi pada koperasi ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas 

dan wewenang masing-masing pada setiap bagian. Sistem desentralisasi yang diterapkan 

pada KUD Tani Wilis misalnya dalam pembagian tugas-tugas pada pengurus, pengawas 

dan karyawan dan setiap unit usaha yang dijalani KUD Tani Wilis. Dengan sistem ini 

setiap perangkat organisasi koperasi aktif melakukan tugasnya dan mempermudah 

dalam melakukan evaluasi. 

Berdasarkan pembahasan tentang pilar organisasi di koperasi, pelaksanakan TQM 

pada pilar organisasi telah dilaksanakan dengan baik. Koperasi merupakan organisasi 

sosial ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan karyawan. Untuk 

masalah desentralisasi sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik sesuai tugas dan 

wewenang masing-masing.  

 

4.5.3. Pilar Komitmen 

Ukuran dari kesuksesan sebuah koperasi tergantung pada komitmen para 

karyawan dan pengurus serta anggotanya. Apabila komitmen yang tertanam pada 

seluruh perangkat koperasi tidak kuat tidak akan tercapai sutu tujuan koperasi untuk 
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mensejahterkan para anggotanya. Menurur Creech (1996), tanpa komitmen adanya 

komitmen yang kuat pada diri karyawan maka produktivitas yang tinggi akan sulit 

tercapai. Komitmen ini dapat dibangun melalui perasaan memiliki terhadap koperasi. 

Langkah-langkah yang diambil koperasi dalam pelaksaan TQM pada pilar 

komitmen diantaranya koperasi selalu menekankan komitmen kopearasi kepada 

karyawan untuk berorientasi pada produk dan pelanggan. Berorientasi pada produk 

berarti mutu produk harus ditingkatkan secara terus menerus sedangkan pada pelanggan 

berarti perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Koperasi menekankan bahwa 

usaha seluruh karyawan untuk bekerja dengan benar dari awal dan berkeyakinan bahwa 

sleuruh kinerja dapat ditingkatkan. Komitmen karyawan terhadap koperasi juga dapat 

dibangun dengan memberikan pelatihan pelatihan bagi karyawan dan ditunjang dengan 

kondisi lingkungan kerja yang kondusif. 

Hal ini dapat diketahui dengan cara karyawan memahami bahwa mereka memiliki 

tujuan bersama koperasi yaitu kesejahteraan anggota dan kepuasan pelanggan dengan 

produk yang berkualitas.hal ini disampaikan oleh pimpinan koperasi pada RAT yang 

dilaksanakan setiap tahunnya. Pada RAT slalu ditekankan bahwa komitmen terhadap 

kualitas merupakan tanggung jawab semua level dan fungsi organisasi. 

a. Kepuasan pelanggan dan kesejahteraan anggotanya 

Mutu produk semakin ditingkatkan agar konsumen merasa puas dengan produk 

yang dihasilkan koperasi dimana pelanggan merupakan aset penting bagi koperasi. 

Orientasi kepada pelanggan berati koperasi berusaha memenuhi keinginan pelanggan 

sesuai dengan kualifikasi produk yang diinginkan.koperasi juga menerapkan komitmen 

khusus dan umum kepada anggota dan karyawan. Komitmen khusus yang diterapkan 

adalah mengenai kesejahteraan anggota karyawan. Komitmen umum adalah berusaha 

meningkatkan kualitas dan produktivitas susu segar dan adanya kerjasama serta 

koordinasi untuk memajukan koperasi. Peningkatan kualitas dan produktivitas bisa 

dicapai dengan menambah anggota koperasi sehingga akan semakin banyak sapi laktasi, 

perbaikan pakan kosentrat serta adanya koordinasi antar bagian satu dengan bagian lain 

untuk mencapai komitmen tersebut. Menurut Tjiptono dan Diana (2003), dalam TQM 

kualitas tidak hanya kesesuaian dengan spesifikasi tertentu tetapi kualitas ada pada 
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pelanggan. Kebutuhan pelanggan dipuaskan dalam segala aspek misalnya harga, jenis 

barang yang dibutuhkan, kualitas,  ketepatan produksi dan pelayanan. 

b. Koperasi dapat membuat kondisi saling mendukung dan saling percaya. 

Suasana lingkungan kerja yang mendukung akan membuat karyawan semakin 

bersemangat dalam bekerja. Melalui laporan pertanggung jawaban yang disampaikan 

dalam rapat anggota tahunan membuat seluruh anggota mengetahui kinerja koperasi dan 

perkembangannya. Hal ini menunjukkan adanya sikap transparans kepada seluruh 

anggota terhadap kinerja koperasi dan keuangan koperasi. Sikap saling percaya dan 

mendukung satu sama lain sangat bermanfaat bagi keberlangsungan koperasi. Seperti 

dalam hal pengobatan penyakit dan pemberian pakan yang dilakukan petugas kesehatan 

hewan kepada peternak.  

c. Pemberian insentif 

Pemberian insentif dilakukan apabila semua karyawan dapat bekerja dengan baik. 

Selain itu KUD Tani Wilis akan memberikan bonus dengan harga sesuai kualitas terbaik 

bagi para peternak yang menyetorkan susu ke KUD. Harga yang sudah ditentukan bagi 

peternak yang menyetorkan susunya ke KUD yaitu: Grade 1 sebesar Rp. 3800,- ; Grade 

2 sebesar Rp. 3600,- ; Grade 3sebesar Rp 3400,-.; Grade 4 sebesar Rp 3.200,- 

Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan TQM di KUD Tani 

Wilis pada pilar komitmen dilaksanakan dengan baik. Karena semua elemen dalam pilar 

tersebut dapat dilaksanakan koperasi, pelaksanaan pilar ini akan memicu karyawan 

untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ssehingga 

peningkatan kualitas susu dapat terwujud. 

4.5.4. Pilar Proses 

Proses yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar yang  

ditentukan.  Apabila  proses  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur standar, maka 

diharapkan akan menghasilkan produk yang memenuhi standar yang ditentukan dan 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. Proses produksi merupakan suatu rantai dalam 

memproduksi suatu barang yang dimulai dari penyediaan bahan baku kemudian diolah 

menjadi barang setengah jadi hingga akhirnya menjadi barang jadi. 

1. Pengendalian bahan baku 
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1. Pengendalian bahan baku dilakukan agar dihasilkan produk yang 

berkualitas. Pada KUD Tani Wilis pengendalian bahan baku yang dilakukan adalah 

dengan melakukan uji kualitas susu diantaranya uji berat jenis pada pos 

penampungan pusat. Uji berat jenis dengan tujuan agar berat jenis susu tercapai yaitu 

1,028-1,032. Susu mempunyai suhu alami yang hangat sehingga perlu didinginkan 

dahulu di pos penampungan susu pusat. Pengendalian bahan baku di KUD Tani Wilis 

telah didukung dengan manajemen kualitas yang baik. Apabila susu yang disetorkan 

dari peternak tidak memenuhi standar yang ditentukan KUD maka susu tersebut akan 

ditolak oleh pihak koperasi.   

2. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan telah dilakukan KUD TaniWilis seperti 

mencuci semua perlatan setelah penyetoran susu pada pagi dan sore hari. Pemeliharaan 

dilakukan secara praktis dan ekonomis pada waktu yang tepat. Selain itu ini dilakukan 

agar produk terhindar dari kontaminasi bakteri dan kualitasnya tidak menurun. Budiwati 

(2004) menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh perusahaan karena kelalaian 

mengadakan pemeliharaan peralatan disebabkan antara lain: kerusakan peralatan yang 

sudah cukup parah sehingga menyebabkan biaya perbaikan menjadi mahal, kerugian 

karena terhentinya sebagian atau keseluruhan kegiatan produksi, kerugian karena 

keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen sehingga menyebabkan menurunya 

pendapatan. Pada prinsipnya, dalam masalah pemeliharaan ini tindakan preventif adalah 

lebih baik daripada memperbaiki. Hal ini dilakukan dengan banyak cara yaitu dengan 

memberikan jaminan keselamatan kerja bagi karyawan koperasi unit desa. Karawan 

yang bekerja di bagian proses dan produksi diberikan alat kelengkapan keselamatan 

kerja agar tidak terjadi gangguan pada saat proses kerja. 

3. Pengawasan Kualitas  

Produk akhir di koperasi berupa susu segar didinginkan terlebih dahulu. 

Pengujian dan pemeriksaan di koperasi di laboratorium unit susu di KUD Tani Wilis 

dengan tujuan untuk mengetahui kualitas susu yang akan dikirimkan ke IPS dan 

apakah syarat yang ditentukan oleh IPS dapat terpenuhi atau tidak. Kualitas  produk 

terletak pada faktor standar yang ditetapkan. Pengawasan kualitas yang dilakukan di 
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KUD Tani Wilis adalah dengan melakukan uji pada susu yang telah disetorkan 

peternak pada KUD.  

4.5.5. Pilar Produk 

Produk adalah titik fokus dari tujuan organisasi. Produk menjadi salah satu pilar 

penting dalam TQM (Creech, 1996). Produk  atau  jasa  yang  hanya  memenuhi  standar  

yang ditetapkan  produsen  tidak  akan  menjamin  penjualan.Pelaksaan TQM pada pilar 

produk secara ringkas yaitu setiap keputusan yang berkaitan dengan produk ditujukan 

untuk kepuasan pelanggan. Secara berkala koperasi dan IPS mengadakan kunjungan 

pada stiap pos-pos penampungan susu yang menjadi wilayah kerja KUD Tani Wilis.  

1. Kualitas terjamin 

Produk yang berkualitas akan membuat pelanggan puas dengan barang atau 

jasa yang dihasilkan. Kualitas terjamin pada susu yang disetorkan pada KUD 

dilakukan beberapa kali uji sebelum akhirnya dikirimkan ke PT.Nestle. Syarat susu 

yang diterima oleh KUD “Tani Wilis” adalah susu yang memiliki warna, bau, dan 

rasa asli susu sapi segar. 

2. Hubungan  yang baik dengan pelanggan 

Orientasi kepada pelanggan berati koperasi berusaha memenuhi keinginan 

pelanggan sesuai dengan kualifikasi produk yang diinginkan. Hubungan yang baik 

dengan pelanggan dapat diperoleh dengan cara kerjasama yang diperkuat dengan rasa 

saling percaya serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pelanggan. 

Misalnya dengan penentuan grade berdasarkan TPC dari IPS untuk koperasi. Untuk 

grade 1 dengan harga Rp 3.800 dengan banyak TPC kurang dari satu juta, grade 2 

dengan harga Rp 3.600 dengan TPC antara 1-2 juta, grade 3 dengan harga Rp 3.400 

dengan TPC antara  2-3 juta dan grade 4 dengan harga Rp 3.200 dengan TPC lebih dari 

tiga juta. 

3. Ketepatan waktu 

Setiap produk/jasa yang bermutu memberikan pelayanan tepat waktu seperti yang 

disepakati dengan pelanggan. Ketepatan waktu pengiriman  dapat ditunjukkan dengan 

adanya ketepatan waktu penyetoran susu dari peternak dan pengiriman susu ke 
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PT.Nestle setiap harinya. Tertundanya waktu dari yang telah disepakati dapat 

mengurangi kepercayaan dan merusak hubungan kerjasama dengan IPS. 

Dari penjelasan tersebut pelasanakan TQM pada pilar porduk dapat dikatakan 

baik. Hal ini karena  tidak adanya keluhan dari IPS terhadap susu yang disetorkan 

koperasi. 

4.6. Analisis Finansial 

4.6.1. Keuntungan 

Tabel 7. Keuntungan di KUD Tani Wilis 

Tahun 
Pendapatan kotor 

tahun (a) 

Total biaya 

(b) 

Pendapatan bersih 

(a-b) 

Pertumbuhan 

(%) 

2008 23.610.301.139 19.558.186.071 4.052.115.068  
2009 24.191.792.295 19.675.804.693 4.515.987.602 11,45 

2010 27.499.819.490 22.733.283.997 4.766.535.493 5,55 

2011 30.074.413.804 24.669.520.476 5.404.893.328 13,39 
Sumber: Data Sekunder, diolah. 

Tabel di atas menjelaskan bahwa keuntungan koperasi dari tahun 2008 hingga 

tahun 2011 diperoleh keuntungan sebesar Rp 4.052.115.068. Sedangkan pada tahun 2010 

hingga tahun 2011 mengalami kenaikan yang tertinggi sebesar 13,39%. Hal ini 

dikarenakan penjualan yang dilakukan KUD Tani Wilis mengalami peningkatan dan 

hasil produksi juga meningkat. Selain itu kenaikan tertinggi ini juga dikarenakan beban 

usaha yang ditanggung juga semakin berkurang. 

 
Gambar 4. Grafik Keuntungan di KUD “Tani Wilis” tahun 2008-2011 
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Peningkatan nilai menunjukkan sudah mampunya usaha untuk menghasilkan laba 

secara optimal dari keseluruhan aktiva yang dimiliki. Hal ini disebabkan usaha unit 

penampungan susu dapat meningkatkan penjualannya tetapi tidak diikuti dengan adanya 

peningkatan beban pokok penjualan yang ditanggung oleh koperasi dan biaya operasi 

meskipun aktiva yang dimiliki juga meningkat.  

 

4.6.2. Rasio profitabilitas 

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh 

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi (Fahmi, 2011). Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan 

tingkat efesiensi suatu perusahaan.  

4.6.2.1. Gross Profit Margin (GPM) 

Tabel 8. GPM di KUD Tani Wilis 

Tahun Penjualan Bersih  
(a) 

Harga Pokok 
 (b) 

GPM  
((a-b)/1*100%) 

Pertumbuhan  
(%) 

2008 23.610.301.139 19.558.186.071 120.72  
2009 24.191.792.295 19.675.804.693 122.95 1.85 

2010 27.499.819.490 22.733.283.997 120.97 -1.61 

2011 30.074.413.804 24.669.520.476 121.91 0.78 

Sumber : data sekunder, diolah. 

Tabel di atas menjelaskan tentang jumlah laba kotor yang diterima KUD pada 

tahun 2008 hingga 2011. Rasio yang menggambarkan sampai berapa besar profit kotor 

penjualan dibandingkan dengan penjualan bersih yang dicapai oleh perusahaan 

(Rangkuti, 2012). Nilai GPM ini mengalami fluktuasi dari tahun 2008 hingga tahun 

2011. Fluktuasi ini menunjukkan kemampuan KUD dalam menghasilkan laba kotor 

belum stabil. Nilai GPM tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 122,5%. Menurut 

Syamsuddin (2000), nilai GPM pada koperasi ini mengalami peningkatan hal ini 

disebabkan adanya peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi GPM 

maka semakin tinggi jumlah penjualan  sehingga meningkatkan profit kotor yang 

diperoleh. Sedangkan nilai GPM terendah terdapat pada tahun 2010.  
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Gambar 5. Grafik GPM di KUD ’’Tani Wilis’’ tahun 2008-2011. 

Penurunan nilai rasio GPM menunjukkan bahwa kemampuan koperasi dalam 

menghasilkan laba kotor yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan kurang efisien. 

Disebabkan karena adanya peningkatan penjualan yang diiringi dengan peningkatan 

harga pokok produksi sehingga jumlah laba kotor semakin kecil. Semakin besar nilai 

GPM maka akan semakin baik keadaan KUD. Karena hal ini menunjukkan bahwa harga 

pokok penjualan relatif lebih rendah dibanding dengan penjualan dan sebaliknya 

semakin rendah GPM maka kurang baik operasi perusahaan.  

 

4.6.2.2. Net Profit Margin (NPM) 

Tabel 9. NPM di KUD Tani Wilis 

Tahun Laba Bersih 
Aktif Pajak (a) 

Penjualan Bersih 
(b) 

Nilai NPM 
((a/b)x100% 

Pertumbuhan 
(%) 

2008 4.052.115.068 23.610.301.139 17.16  
2009 4.515.987.602 24.191.792.295 18.67 8.77 

2010 4.766.535.493 27.499.819.490 17.33 -7.15 

2011 5.404.893.328 30.074.413.804 17.97 3.69 

Sumber : data sekunder, diolah. 

Net profit margin merupakan rasio antara profit bersih setelah pajak dibagi dengan 

total penjualan. Keunggulan dari rasio ini adalah dapat mengukur tingkat pengembalian 

penjualan. Nilai net profit margin mengalami kenaikan nilai NPM ini disebabkan oleh 

meningkatnya laba bersih aktif pajak diikuti dengan penjualan bersih.  Menurut 



54 
 

Rangkuti (2012), rasio ini sangat berguna untuk mengetahui penyebab suksesnya 

perusahaan. Misalnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan karena rendahnya 

margin penjualan (low sales margin) dan tingginya volume penjualan. Peningkatan 

terjadi pada setiap tahunnya.  

 
Gambar 6. Grafik NPM di KUD ’’Tani Wilis’’ tahun 2008-2011. 

Nilai NPM tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 18,67%. Hal ini disebabkan 

semakin meningkatnya laba bersih aktif pajak diikuti dengan penjualan bersih. NPM 

menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menghasilkan laba bersih dalam satu 

periode di unit penampungan susu. Penjualan susu pun yang dihasilkan KUD meningkat 

setiap tahunnya. Nilai NPM terendah terdapat pada tahun 2008 sebesar 17,16%. 

Rendahnya nilai NPM pada tahun 2008 menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh 

dari penjualan semakin rendah karena adanya peningkatan penjualan yang diikuti 

kenaikan biaya operasi yang berdampak pada kenaikan beban pokok penjualan yang 

ditanggung unit penampungan susu. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

4.6.2.3. Return Of Investment (ROI) 

Tabel 10. ROI di KUD Tani Wilis 

Tahun Laba Bersih Setelah 
Pajak (a) Total Aktiva (b) Nilai ROI 

((a/b)x100%  
Pertumbuhan 

 (%) 

2008 3,646,903,561 8,079,059,055 0.45  
2009 4,064,388,842 7,819,014,810 0.52 15.15 

2010 4,289,881,944 8,411,345,437 0.51 -1.88 

2011 4,864,403,995 8,480,915,273 0.57 12.46 

Return of investment atau tingkat pengembalian investasi adalah kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva guna kegiatan 

operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Nilai ROI 

tertinggi di KUD terdapat pada tahun 2011 sebesar 0,57%. Kenaikan ini disebabkan oleh 

meningkatnya laba bersih aktif pajak dan total aktiva yang meningkat secara tajam.  

 
Gambar 7. Grafik ROI di KUD ’’Tani Wilis’’ tahun 2008-2011. 

Nilai ROI terendah terdapat pada tahun 2008.  Hal ini disebabkan karena unit 

penampungan susu belum mampu mengelola secara optimal aktiva yang tersedia untuk 

menghasilkan keuntungan yang optimal. Rangkuti (2012) menjelaskan bahwa semakin 

tinggi nilai ROI  yang diperoleh maka semakin baik KUD dalam mengelola usahanya. 

Semakin tinggi nilai ROI semakin baik keadaan suatu usaha. Berdasarlan analisis ROI 

pada unit penampungan susu KUD Tani Wilis dapat diketahui bahwa pengelolaan aktiva 

sudah efektif sehingga keuntungan dapat dicapai. 
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4.6.2.4. Return Of Equity (ROE) 

Tabel 11. ROE di KUD Tani Wilis 

Tahun Laba Bersih 
Setelah Pajak (a) 

Total Modal Sendiri 
 (b) 

ROE 
 

((a/b)*100%) 

Pertumbuhan 
(%) 

2008 3,646,903,561 2,722,420,150 1.34  
2009 4,064,388,842 3,090,909,575 1.31 -1.84 

2010 4,289,881,944 3,332,239,083 1.29 -2.10 

2011 4,864,403,995 3,576,455,390 1.36 5.65 

Sumber : data sekunder, diolah. 

Keuntungan atas modal sendiri yang biasa dikenal dengan return of equity  

digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi pemilik modal dan 

dihitung berdasarkan pembagian antara profit bersih (keuntungan sesudah pajak) dengan 

modal sendiri. Nilai ROE tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,36%. Hal ini 

disebabkan karena besarnya modal sendiri dan meningktnya laba bersih setelah pajak. 

Selain itu peningkatan ini memperlihatkan bahwa penghasilan yang tersedia bagi 

investor atas modal yang diinvestasikan semakin meningkat. Kondisi ini disebabkan 

perekonomian yang mulai stabil sehingga para investor meningkatkan jumlah modal 

yang diinvestasikan di usaha unit penampungan susu di KUD Tani Wilis, sehingga 

meningkatkan jumlah modal sendiri yang secara langsung akan meningkatkan aktiva 

yang dimiliki koperasi.  

 
Gambar 8. Grafik ROE di KUD ’’Tani Wilis’’ tahun 2008-2011. 
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Nilai ROE terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 1,29%. Nilai rasio yang 

menurun menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima oleh KUD Tani Wilis juga 

menurun. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa koperasi belum mampu 

mempertahankan tingkat laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualannya dan 

tidak dapat mempertahankan penghasilan bersih yang diperoleh. Tinggi rendahnya nilai 

ROE menunjukkan efisien atau tidaknya penggunaan modal sendiri dalam menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi  nilai ROE semakin efisien penggunaan modal sendiri 

dalam menghasilkan keuntungan. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata penilaian 

ROE adalah sebesar 5,3 % yang berarti laba bersih yang dicapai sebesar 5,3% persen 

dari modal sendiri yang diinvestasikan atau setiap Rp. 100,00 modal sendiri yang 

diinvestasikan menghasilkan laba bersih Rp. 5,3. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pada pelaksanaan 

TQM terhadap kondisi finansial di KUD Tani Wilis. 

1. Analisis TQM yang dilaksanakan di KUD Tani Wilis yaitu: 

a. Konsep TQM pada pilar kepemimpinan yang dilaksanakan pada 

KUD Tani Wilis yaitu: gaya kepemimpinan partisipatif, adanya rasa 

tanggung jawab pemimpin, komunikasi yang baik dengan anggota 

dan karyawan dan monitoring kerja. 

b. Pada pilar organisasi konsep TQM yang dilaksanakan di KUD Tani 

Wilis KUD merupakan organisasi sosial ekonomi yang bertujuan 

untuk mensejahterakan anggota, interaksi sosial yang dilakukan 

kepada peternak sapi perah anggota KUD Tani Wilis dengan 

melakukan penyuluhan kepada peternak secara langsung atau 

pertemuan kelompok ternak, sistem desentralisasi pada koperasi 

ditunjukkan dengan adanya pembagian tugas dan wewenang 

masing-masing pada setiap bagian.  

c. Pilar komitmen dilaksanakan di KUD Tani Wilis berdasarkan 

konsep TQM yaitu dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan 

kesejahteraan anggota dan koperasi dapat membuat kondisi saling 

mendukung dan saling percaya. 

d. Pilar proses yang dilaksanakan di KUD Tani Wilis berdasarkan 

konsep TQM yaitu  dengan melakukan pengendalian bahan baku 

yang dilakukan adalah dengan melakukan uji kualitas susu, 

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dan pengawasan kualitas.   

e. Pilar produk yang dilaksanakan di KUD Tani Wilis berdasarkan 

konsep TQM yaitu dengan memberikan produk dengan kualitas 



59 
 

terjamin agar pembeli merasa puas, menjalin hubungan  yang baik 

dengan pelanggan dan ketepatan waktu. 

2. Analisis profitabilitas mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 

menunjukkan pelaksanaan TQM berpengaruh terhadap kondisi finansial di 

KUD Tani Wilis adalah sebagai berikut: 

a. Keuntungan mempunyai train yang meningkat pada tahun 2011 

sebesar Rp. 5.404.893.328 (13,39%).  

b. Nilai rasio GPM mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2011 dengan 

rasio tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 18,67% dan 

terendah pada tahun 2008 sebesar 120,72%.  

c. Nilai NPM mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2011 dengan rasio 

tertinggi terdapat pada tahun 2009 sebesar 18,67%  dan terendah 

pada tahun 2008 sebesar 17,16%. 

d. Nilai ROI mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2011 dengan rasio 

tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar 0,57% dan terendah pada 

tahun 2008 sebesar 0,45%. 

e. Nilai ROE mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2011 dengan rasio 

tertinggi terdapat pada tahun 2011 sebesar 1,36% dan terendah pada 

tahun 2010 sebesar 1,29%. 

 

5.2. Saran 

1. Sebaiknya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan. Karena 

melalui pelatihan dimungkinkan karyawan untuk menjadi pemecah masalah 

yang kreatif, efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya.  

2. Penerapan TQM pada koperasi lebih ditingkatkan secara menyeluruh agar 

tujuan bersama koperasi untuk mensejahterakan anggota dapat dicapai secara 

maksimal.  
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