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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Koperasi 

 Koperasi berasal dari kata ko dan operasi. Ko artinya 

bersama, sedangkan operasi berarti bekerja. Jadi koperasi 

adalah perkumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan tertentu, dimana dalam koperasi tidak 

dibenarkan adanya beberapa anggota yang hanya berpangku 

tangan sementara anggota lainnya bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan yang sama (Kholmi, 1999). 

 Koperasi dalam UU perkoperasian no. 25 Tahun 1992, 

merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berbagai 

macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk 

memperbaiki kehidupan. Koperasi-koperasi tersebut dapat 

digolongkan menjadi lima golongan, yaitu koperasi konsumsi, 

koperasi kredit atau simpan pinjam, koperasi produksi, 

koperasi jasa, dan koperasi serba usaha (Widiyanti dan 

Sunindhia, 1992). 

Rusdiana dan Wahyuning (2009) menyatakan bahwa 

KPS merupakan koperasi dibidang jasa yang berfungsi  

sebagai wadah organisasi yang berhubungan langsung 

meningkatkan kesejahteraan peternak sapi perah melalui 

upaya pengembangan agribisnis sapi perah, juga sebagi 

negosiator dengan IPS. Keterkaitan antara KPS dengan 

agribisnis sapi perah bukan hanya sebatas pada implementasi 
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kebijakan pemerintah dalam pengembangan agribisnis, tetapi 

juga mengelola sarana dan prasarana pengelolaan produk, 

seperti pengadaan cooling unit, pemasaran dan transportasi ke 

IPS, karena sifat komoditas susu yang cepat rusak pada suhu 

kamar. 

Begitu eratnya hubungan antara KPS dengan 

agribisnis sapi perah, sehingga pengembangan agribisnis sapi 

perah sangat tergantung kepada kemampuan koperasi susu 

untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan koperasi 

dalam pemasaran susu sapi perah rakyat sangat besar. sebagian 

besar pemasaran susu segar dari peternak (>90%) dikoordinasi 

oleh KPS/GKSI (Diwyanto dkk, 2007). Sebagian besar 

petemak sapi perah merupakan anggota koperasi susu, yang 

juga berperan sebagai penghubung antara peternak dengan 

IPS. Karena peranannya yang cukup besar, koperasi susu perlu 

meningkatkan pelayanannya dengan cara memperkuat jaringan 

kerjasama dengan IPS. Koperasi susu juga perlu memberikan 

perlindungan kepada peternak dalam bernegosiasi dengan IPS, 

karena posisi tawar peternak sangat lemah. Apalagi, IPS juga 

sering memberlakukan ketentuan kualitas susu yang ketat, 

yang kadang-kadang sulit dipenuhi oleh peternak . 

 

2.2 Gambaran Umum Sapi Perah 

 Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang 

dominan dibandingkan ternak perah lainnya. Sapi perah sangat 

efisien dalam mengubah pakan ternak berupa konsentrat dan 

hijauan menjadi susu yang bermanfaat bagi kesehatan. Sapi 

perah menghasilkan susu dengan keseimbangan nutrisi 

sempurna yang tidak dapat digantikan bahan makanan lain 

(Ikhsan, 2002).  
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Salah satu sapi perah yang banyak dikembangkan di 

Indonesia adalah sapi Fries Holland (FH). Sapi FH adalah sapi 

perah yang produksi susunya tinggi dibandingkan dengan sapi 

perah lainnya. Sapi FH sangat menonjol karena banyaknya 

jumlah produksi susu dengan kadar lemak rata-rata 3-5 %, 

kapasitas lambung besar sehingga mampu menampung pakan 

banyak, mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengubah 

pakan menjadi susu (Blakely dan Bade, 1991). 

Sapi Peranakan Fries Holland (PFH) merupakan hasil 

persilangan antara sapi Fries Holland atau Frisian Holstein 

(FH) dengan sapi lokal. Hasil dari persilangan tersebut 

mempunyai sifat diantara kedua induknya, dimana 

pertambahan bobot badan cukup tinggi serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik (Siregar, 

1995). Budi (2006) menyatakan bahwa  produksi susu sapi 

PFH sekitar 4.500-5.500 liter per ekor per satu masa laktasi, 

dengan bobot badan sapi betina lebih kurang 600-625 kg dan 

bobot badan sapi jantan 800-900 kg. 

 

2.3 Susu Sapi Perah  

 Secara biologis, susu merupakan sekresi fisologis 

kelenjar ambing sebagai makanan dan proteksi imunologis 

bagi anak mamalia (Ikhsan, 2002). Standar Nasional Indonesia 

(SNI) Susu Segar nomor 01-3141-1998 dijelaskan bahwa susu 

segar adalah susu murni dan merupakan susu yang diperoleh 

dari pemerahan sapi perah dengan cara pemerahan yang benar 

dan tidak mendapatkan perlakuan apa pun kecuali proses 

pendinginan dan tanpa mempengaruhi kemurniannya. Susu 

merupakan bahan pangan yang mengandung nutrisi yang 

diperlukan manusia seperti protein, karbohidrat, lemak, semua 
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vitamin B, vitamin A, kalsium dan phospor. Salah satu sapi 

perah yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah sapi 

Peranakan Fries Holland (PFH). Sapi PFH adalah sapi perah 

yang produksi susunya tinggi dibandingkan dengan sapi perah 

lainnya.  

Susu yang telah diperah dapat langsung disetorkan ke 

pos penampungan untuk menghindari adanya kerusakan susu, 

sebab susu yang telah disetorkan tersebut akan segera dibawa 

ke cooling unit untuk didinginkan. Pendinginan susu yang 

baru diperah akan mengurangi kecenderungan untuk 

mengabsorbsi cita rasa atau bau-bauan dari udara atau 

peralatan, selain itu juga dapat menekan pertumbuhan bakteri 

yang mungkin ada, sehingga menjadikan susu menjadi tahan 

lama. Pendinginan dilakukan sampai suhu berkisar 3
0
C dengan 

waktu yang dibutuhkan kurang dari tiga jam (Payne dan 

Williamson, 1993). 

Menurut Sarwiyono, Suryo, Padaga dan Purwadi 

(1992) menyatakan bahwa uji bau, rasa dan warna susu 

dilakukan dengan mencium, mencicipi dan mengamati susu. 

Komposisi utama susu sering diartikan sebagai kandungan 

lemak, protein, laktosa, abu dan padatan total (total solid). 

Susu juga mengandung sejumlah kecil garam mineral, pigmen, 

enzim, dan vitamin (Widodo, 2003). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi komposisi susu antara lain jenis ternak, waktu 

pemerahan, urutan pemerahan, keragaman akibat musim, umur 

sapi, penyakit dan pakan ternak. Angka rata-rata komposisi 

susu untuk semua jenis kondisi dan jenis sapi perah adalah 

sebagai berikut: lemak 3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu 

0,72% dan air 87,10% (Anggorodi,1994). Persentase lemak 

susu bervariasi antara 2,4%-5,5% atau 3,7 g/100 ml (Ball dan 
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Peters, 2004). Kadar lemak susu berbanding terbalik dengan 

produksi susu, artinya bahwa menurunnya produksi susu akan 

diikuti oleh meningkatnya kadar lemak (Ramelan, 2001). 

Hadiwiyoto (1994) menyatakan bahwa susu normal 

mempunyai berat jenis (BJ) rata-rata 1,030 atau berkisar 

1,028-1,032, sedangkan menurut Widodo (2003) umumnya 

susu segar mempunyai BJ sekitar 1,024-1,026. Variasi BJ 

terjadi karena perbedaan besarnya kandungan lemak, laktosa, 

protein dan garam-garam mineral. Kadar Total solid (TS) 

merupakan penjumlahan antara kadar lemak dengan Solid non 

fat (SNF), bila kadar lemak dan SNF tinggi maka nilai TS juga 

akan tinggi (Presston dan Leng, 1987 dalam Riza, 2007). 

Kadar TS susu berkisar antara 11-14% dan kadar SNF susu 

pada umumnya sekitar 8,8% (Djaja, Kuswaryan dan 

Tanuwiria, 2009) dan menurut SNI adalah minimal 8,00%. 

 

2.4 Modal 

 Investasi atau penanaman modal merupakan investasi 

dari awal yang dimiliki peternak unutuk memulai usahannya. 

Modal dalam arti luas yaitu modal dalam bentuk uang atau 

barang. Modal dapat terbagi menjadi modal abstrak yang 

bersifat relatif permanen dalam waktu tertentu dan modal 

konkrit yang mempunyai sifat tidak permanen. Menurut 

Riyanto (1995) modal dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Modal tetap (fixed  capital assets), yang meliputi tanah 

dan bangunan. Modal tetap diartkan sebagai modal 

yang tidak habis dalam satu kali periode produksi, 

mengalami perputaran dalam jangka waktu yang 

panjang (lebih dari satu tahun).  
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2. Modal kerja atau modal bergerak (worked capital 

assets), yang meliputi bahan pakan, uang tunai dan 

ternak bibit. Jenis modal ini habis atau dianggap habis 

dalam satu kali periode produksi dan proses 

perputarannya dalam jangka waktu yang pendek atau 

singkat (umunya kurang dari satu tahun). 

2.5 Biaya Produksi 

 Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua 

pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang 

akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang 

diproduksikan perusahaan (Sadono, 1998). Astuti dan 

Hardjosubroto (1993) menjelaskan biaya produksi terbagi atas 

dua jenis, yaitu: biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap 

(variabel cost). Biaya tetap adalah sejumlah biaya yang harus 

dibayar peternak atau produsen dan besar kecilnya tidak 

tergantung pada besar kecilnya produksi atau tingkat output. 

Biaya variabel adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan 

peternak dan besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya 

produksi atau tingkat output. Biaya tetap dalam usaha ternak 

pedaging meliputi biaya penyusutan kandang dan sewa lahan, 

sedangkan biaya variabel meliputi biaya pakan, bibit, obat-

obatan, tenaga kerja dan lain-lain (makan tenaga kerja, biaya 

transportasi).  

2.6 Penerimaan  

 Penerimaan adalah nilai produksi yang dihasilkan dari 

suatu usaha, dan dalam jangka panjang penerimaan total harus 

lebih besar dari biaya total. Penerimaan dapat dikatakan 
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sebagai pendapatan kotor usaha yang belum dikurangi dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung (Sadono, 1998). Penerimaan dari suatu usaha 

peternakan sapi perah terdiri dari penjualan susu, sapi tidak 

produktif, pedet dan pupuk kandang. Sumber penerimaan 

terbesar dari ternak perah adalah penjualan susu, oleh karena 

itu besar kecilnya penerimaan sangat tergantung pada jumlah 

produksi susu dan harga penjualan susu (Siregar, 1995). 

 Penerimaan atau revenue adalah penerimaan produsen 

dari hasil penjualan outputnya. Beberapa konsep penerimaan 

yang penting antara lain total revenue, average revenue dan 

marginal revenue. Total revenue adalah penerimaan total 

produsen dari hasil penjualan output. Average revenue adalah 

penerimaan produsen per unit output yang terjual, sedangkan 

marginal revenue yaitu kenaikan dari total revenue yang 

disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output 

(Boediono, 2000). Penerimaan atau pendapatan kotor 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha dalam jangka 

waktu tertentu. Penerimaan ini dapat dikatakan sebagai 

pendapatan kotor usaha sebab belum dikurangi dengan 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung (Soekartawi, 2003). 

2.7 Laba atau Keuntungan 

 Keuntungan atau penerimaan bersih didefinisikan 

sebagai perbedaan antara penerimaan kotor (gross revenue) 

dan total biaya (total cost). Penerimaan kotor terdiri dari harga 

produk dikalikan dengan hasil produksi (output) sebagai 

representasi dari fungsi produksi. Sedang total cost terdiri dari 

jumlah penggunaan faktor-faktor produksi dikalikan dengan 
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harga faktor produksi (Humphrrey, 1997). Tujuan dari setiap 

usaha adalah untuk memaksimumkan keuntungan, dimana 

keuntungan tersebut merupakan selisih antara penerimaan total 

dengan pengeluaran total (Mankiw, 2004). Laba bersih adalah 

penerimaan dikurangi dengan seluruh biaya produksi termasuk 

pajak. Laba kotor dapat dihitung dengan mengurangi 

penerimaan dengan harga pokok penjualan (Weston dan 

Bringham, 1995). 

Keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan 

merupakan kelebihan penerimaan, pendapatan total atas biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan 

(Swastha, 1980). Menurut Joersron dan Fathorozzi (2002) 

bahwa laba diperoleh dari penjualan barang dan jasa yang 

dihasilkan sendiri oleh perusahaan atau disalurkan dari 

produsen kepada konsumen. Kenaikan laba seringkali harus 

diikuti dengan kenaikan modal yang ditanam dan sebaliknya 

pengurangan sedikit saja dari modal yang ditanam akan dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat laba secara mencolok. Besar 

kecilnya keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran 

kesuksesan dalam mengelola usaha yang dijalankan. 

2.8 Analisis Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas berasal dari kata profit dan ability, profit 

berarti pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan bisnis 

setelah dikurangi biaya-biaya yang relevan, sedangkan ability 

berati kemampuan perusahaan untuk melakukan sesuatu. Jadi 

profitabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan usahanya (Subroto, 1984). Rasio 

keuntungan atau Profitability ratio yaitu kemampuan 

perusahaan untuk dapat melangsungkan kegiatannya dengan 
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mengevaluasi tingkat pendapatan dalam hubungannya dengan 

volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi dari pemilik 

perusahaan (Alwi, 1993). 

Profitabilitas menurut Sugiyarso dan Winarni (2005) 

menunjukan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva mampu modal 

sendiri. Sedangkan menurut Kasmir dan Jakfar (2004) bahwa 

rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberi 

ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.  

 Beberapa rasio yang akan digunakan untuk mengukur 

profitabilitas atau kemampuan perusahaan memperoleh 

keuntumgan antara lain: 

1. Operating Profit Margin 

Operating Profit Margin (OPM) atau margin laba 

operasi menggambarkan pure profit yang diterima atas setiap 

rupiah dari penjualan yang dilakukan. Pure profit dalam 

pengertian karena jumlah tersebut benar-benar diperoleh dari 

hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban 

finansial berupa bunga dan pajak. Laba operasi diperoleh dari 

laba kotor yang telah dikurangi dengan biaya operasional. 

Semakin tinggi operating profit margin, maka semakin baik 

operasi suatu perusahaan (Syamsudin, 1994). Standar rata-rata 

OPM untuk industri sebesar 4,6% (Scoot dkk.,1988). 

Sedangkan Weston dan Bringham (1995) mengemukakan 

bahwa standar rata-rata operating profit margin untuk industri 

sebesar 10,3%. 
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2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin (NPM) atau margin laba bersih 

menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menghasilkan 

laba bersih dalam satu periode. Laba bersih setelah pajak yaitu 

penjualan setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional 

termasuk pajak. Semakin tinggi NPM semakin baik operasi 

suatu perusahaan (Syamsudin, 1994). Standar rata-rata NPM 

untuk industri adalah sebesar 6,7% (Hirt dan Block, 1992). 

Sedangkan Sabardi (1995) menjelaskan bahwa standar rata-

rata NPM untuk industri sebesar 5,7%. 

 
 

3. Total Assets Turnover 

Total Assets turnover (TAto) atau tingkat perputaran 

total aktiva menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 

keseluruhan aktifa didalam menghasilkan volume penjualan 

tertentu. Semakin tinggi nilai TAto berarti semakin efisien 

penggunaan keseluruhan aktiva didalam menghasilksn 

penjualan. Dengan perkataan lain, jumlah assets yang sama 

dapat memperbesar volume penjualan apabila TAto dapat 

ditingkatkan atau diperbesar (Syamsudin, 1994). Standar rata-

rata TAto untuk industri sebesar 1,5 kali (Hirt dan Block, 

Operating Profit

Sales

Laba Operasi

Penjualan

 x 100%

 x 100% = 

Operating Profit Margin  = 

Net Profitafter Taxes

Sales

Laba Bersih setelah Pajak

Penjualan

Net Profit Margin  =  x 100%

 x 100% = 
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1992). Sedangkan Weston dan Bringham (1995) menyatakan 

bahwa standar rata-rata TAto untuk industri adalah 1,8 kali. 

 
 

4. Return On Investment 

Return on Investment (RoI) atau tingkat pengembalian 

total harta adalah pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan 

(Syamsudin, 1994). 

Standar rata-rata RoI untuk industri sebesar 10% (Hirt dan 

Block, 1992). Sedangkan Sabardi (1995) mengemukakan 

bahwa standar rata-rata RoI untuk industri sebesar 7,8%. 

 
 

5. Return On Equity 

Return on Equity (RoE) atau tingkat pengembalian 

modal sendiri merupakan pengukuran dari penghasilan bagi 

pemilik perusahaan yang tersedia atas modal yang 

diinvestasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi  RoE atau 

penghasilan yang diperoleh, semakin baik kedudukan pemilik 

perusahaan (Syamsudin, 1994). Standar rata-rata RoE untuk 

industri sebesar 15% (Hirt dan Block, 1992). Sedangkan 

Sales

Total Assets

Penjualan

Total Aktiva
 = 

Total Assets turnover  =  x 1 kali

 x 1 kali

Net Profeit after Taxes

Total Assets

Laba Bersih setelah Pajak

Total Aktiva

Return on Investment  = 

 = 

 x 100%

 x 100%
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Sabardi (1995) menyatakan bahwa standar rata-rata RoE untuk 

industri sebesar 14,04%. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berjudul “ANALISIS 

PROFITABILITAS USAHA UNIT PENAMPUNGAN SUSU 

DI KUD DADI JAYA KECAMATAN PURWODADI 

KABUPATEN PASURUAN”  ini dilakukan oleh Alex Candra 

Wijaya pada tahun 2002. Alex Candra Wijaya merupakan 

mahasiswa di jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

profitabilitas usaha unit penampungan susu di koperasi unit 

desa Dadi Jaya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan 

melalui perhitungan margin laba kotor atau Gross Profit 

Margin , margin laba operasi atau Operating Profit Margin, 

margin laba bersih atau Net Profit Margin , perputaran total 

aktiva atau Total Assets turnover , tingkat pengembalian total 

harta atau Return on Investment ,dan tingkat pengembalian 

modal sendiri atau Return on Equity. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas usaha unit penampungan 

susu di KUD Dadi Jaya Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Pasuruan selama tahun 1998 – 2001 dinilai kurang apabila 

ditinjau dari nilai rasio profitabilitas yang dihasilkan selama 

tahun tersebut.  Berikut merupakan nilai rara-rata rasio 

profitabilitas dari tahun 1998 sampai tahun 2002. Gross Profit 

Net Profit after Taxes

Equity

Laba Bersih setelah Pajak

Maodal Sendiri
 = 

Return on Equity  =  x 100%

 x 100%



 

19 

 

Margin sebesar 10,01 % , Operating Profit Margin sebesar 

3,51 % , Net Profit Margin sebesar 0,92 % , Total Assets 

Turnover sebesar 2,9 kali, Return on Investment sebesar 2,62 

% dan Return on Equity sebesar 5,75 %. 
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