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FINANCIAL ANALYSIS IN FRESH MILK COLLECTING 
UNIT OF “TANI WILIS” DAIRY COOPERATIVES AT 

SENDANG SUB DISTRICT TULUNGAGUNG REGENCY 

ABSTRACT 

Irma Diah Permatasari1), Hari Dwi Utami2) and Budi Hartono3) 

This research was conducted from 6th August 2012 to 6th 
September 2012 in dairy fresh milk collecting unit “Tani 
Wilis” Cooperatives at Sendang sub district Tulungagung 
regency. This aims was to inestigate the financial feasibility in 
fresh milk collecting unit. This study used secoundary data for 
the last five years that is 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011. 
The research method was case study method. The data were 
analysed by descriptive method with applying economic 
formulation: profit, NPV, IRR, B/C Ratio and PBP. Results 
showed that fresh milk collecting unit was feasible to develop 
based on the following criteria, Rp 2,404,883,063 of NPV, 
12.84 % of IRR, 1.17 of B/C Ratio, and during 3 years 9 
months 15 days the returning of capital. 

Key words: NPV, IRR, B/C Ratio and PBP 
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ANALISIS FINANSIAL UNIT PENAMPUNGAN SUSU 
KUD “TANI WILIS” KECAMATAN SENDANG 

KABUPATEN TULUNGAGUNG 

RINGKASAN 

Irma Diah Permatasari, Hari Dwi Utami dan Budi Hartono 

 
Pembangunan sub peternakan dalam jangka panjang 

mempunyai tujuan tercapainya standar kecukupan kebutuhan 
nutrisi hewani yang bernilai gizi tinggi bagi masyarakat. Salah 
satu komoditas utama dalam sub sektor peternakan adalah 
usaha ternak sapi perah yang merupakan cabang peternakan 
penghasilkan susu dengan nilai gizi tinggi. Koperasi Unit Desa 
(KUD) “Tani Wilis” merupakan suatu organisasi yang 
menjalankan usaha penampungan susu sapi perah dengan 
recording data tahunan yang lengkap tetapi belum pernah 
dilakukan penelitian tentang kajian aspek finansial. 

Permasalahan dalam penelitian, yaitu bagaimana analisis 
finansial unit penampungan susu di KUD “Tani Wilis” 
sehingga diketahui layak atau tidaknya usaha tersebut untuk 
dijalankan dengan menghitung besar biaya produksi, 
penerimaan, dan keuntungan, serta menghitung besar Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit 
Cost Ratio (B/C Ratio), dan Pay Back Period (PBP) pada 
usaha tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis finansial 
unit usaha penampungan susu di KUD “Tani Wilis” untuk 
mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan 
dengan menghitung besarnya biaya produksi, penerimaan, 



keuntungan, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return 
(IRR), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) dan Pay Back Period 
(PBP). Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan informasi tentang perhitungan finansial untuk 
menetapkan keputusan selanjutnya guna pengembangan usaha 
penampungan susu di KUD “Tani Wilis”. 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan di KUD “Tani 
Wilis” Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung selama 
satu bulan mulai tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan 
tanggal 6 September 2012. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah  unit 
penampungan susu yang ada di KUD “Tani Wilis“ selama lima 
tahun terakhir yaitu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi 
kasus. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data 
sekunder, nantinya akan dianalisis secara deskriptif dengan 
perhitungan menggunakan rumus-rumus ekonomi. 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu 
meningkatnya jumlah peternak yang bergabung menjadi 
anggota kelompok unit penampungan susu di KUD “Tani 
Wilis” dari 1.108 orang pada tahun 2007 menjadi 1.318 orang 
pada tahun 2011. Seiring meningkatnya jumlah anggota maka 
jumlah populasi ternak pun ikut meningkat yaitu pada tahun 
2007 sebanyak 3.566 ekor menjadi 4.273 ekor pada tahun 
2011. Hal tersebut yang mempengaruhi peningkatan produksi 
susu yang awalnya sebanyak 6.055.387 liter di tahun 2007 
meningkat menjadi 7.837.372 liter di tahun 2011. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa total penerimaan unit 
penampungan susu pada tahun 2007 sebesar Rp 
13.835.722.663 meningkat menjadi sebesar Rp 
24.669.520.476 pada tahun 2001. Total penerimaan pada tahun 



2007 sebesar Rp 17.511.490.974 meningkat menjadi Rp 
30.074.413.804 pada tahun 2011, sehingga diperoleh 
keuntungan yang ikut meningkat pula yaitu sebesar Rp 
3.308.191.480 pada tahun 2007 menjadi Rp 4.864.403.995 
pada tahun 2011. Hasil perhitungan secara finansial diperoleh 
nilai NPV pada tingkat suku bunga deposito 6 % per tahun 
adalah sebesar Rp 2.404.883.063, nilai IRR yang diperoleh 
adalah sebesar 12,48 %, nilai B/C Ratio sebesar 1,17 dan nilai 
PBP menunjukkan bahwa modal atau investasi yang 
digunakan akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan 
15 hari. 

Kesimpulannya bahwa secara finansial unit penampungan 
susu yang dijalankan oleh KUD “Tani Wilis” mampu 
memperoleh keuntungan di atas bunga deposito sehingga 
layak untuk dikembangkan. Disarankan agar dalam 
menjalankan unit penampungan susu harus selalu 
memperhatikan peningkatan dan penurunan kualitas maupun 
harga susu, sehingga dapat membantu menekan biaya produksi 
terbesar yaitu biaya pembelian susu dan memproduksi produk 
olahan susu yang siap untuk dikonsumsi, sehingga mampu 
meningkatkan nilai jual. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan 
secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam 
jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi 
kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta usaha 
penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan 
dan memasarkan tiap jenis ternak. Usaha perternakan adalah 
suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatkan manfaat 
ternak melalui operasional penerapan teknik tertentu yang 
secara ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Pembangunan sub peternakan mempunyai tujuan untuk 
meningkatkan produksi ternak yang berdampak terhadap 
peningkatan pendapatan petani ternak, memperbaiki keadaaan 
lingkungan, meningkatkan kesempatan berusaha, membuka 
lapangan pekerjaan baru dan memperluas kerja serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan 
jangka panjang pembangunan sub sektor peternakan salah 
satunya adalah tercapainya standar kecukupan kebutuhan 
nutrisi hewani yang bernilai gizi tinggi bagi masyarakat. 

Usaha ternak sapi perah di Indonesia didominasi oleh 
skala kecil dengan kepemilikan ternak kurang dari 4 ekor 
(80%), 4-7 ekor (17%), dan lebih dari 7 ekor (3%). Hal itu 
menunjukkan bahwa sekitar 64% produksi susu nasional 
disumbangkan oleh usaha ternak sapi perah skala kecil, 
sisanya 28% dan 8% diproduksi oleh usaha ternak sapi perah 
skala menengah dan usaha sapi perah skala besar (Pradana, 
2010). Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan pada 
petani peternak sebagai usaha pengembangan peternakan 



rakyat, sehingga diperlukan adanya suatu wadah bagi petani 
peternak terutama dibidang manajemen untuk mencapai 
keberhasilan usaha sapi perah. 

Bidang peternakan usaha sapi perah mengalami 
kemajuan, hal tersebut berdasarkan jumlah populasi sapi perah 
meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2000 sebanyak 
130.640 ekor, tahun 2001 sebanyak 130.922 ekor atau 
meningkat sebesar 0,22% dan pada tahun 2002 sebanyak 
13\1.262 ekor atau meningkat sebesar 0,26% sedangkan pada 
tahun 2003 sebanyak 131.629 ekor atau meningkat sebesar 
0,28% (Anonymous, 2011). Usaha ternak sapi perah 
merupakan cabang peternakan yang menghasilkan susu yang 
mempunyai nilai gizi tinggi sehingga menjadi salah satu 
komoditas utama dalam sub sektor peternakan. Meningkatnya 
produksi sapi perah di Indonesia merupakan salah satu akibat 
meningkatnya kebutuhan masyarakat akan susu yang semakin 
meningkat, sehingga memberikan peluang besar bagi 
perkembangan usaha ternak sapi perah. 

Susu sebagai salah satu hasil komoditas peternakan, 
adalah bahan makanan yang menjadi sumber gizi atau zat 
protein hewani. Kebutuhan protein hewani masyarakat 
Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat kesadaran 
kebutuhan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya konsumsi susu dari 6,8 liter/kapita/tahun pada 
tahun 2005 menjadi 7,7 liter/kapita/tahun pada tahun 2008 
(setara dengan 25 gram/kapita/hari) yang merupakan angka 
tertinggi sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 
(Pradana, 2010). 



Sebagai bangsa konsumen susu, masyarakat Indonesia 
masih tergolong sangat rendah yaitu rata-rata 11 kg per kapita 
per tahun sedangkan konsumsi susu di negara Norwegia rata-
rata 230 kg per kapita per tahun. Kalau konsumsi susu rata-
rata Indonesia meningkat setengah saja dari rata-rata konsumsi 
per kapita negara Norwegia, maka kebutuhan susu dalam 
negeri meningkat luar biasa. Konsumsi susu nasional saat ini 
meningkat 12,2 persen per tahun, sementara pertumbuhan 
produksi jauh lebih rendah yakni 5,6 persen per tahun. 
Sementara itu status produksi susu dalam negeri masih jauh 
dibawah kebutuhan, sehingga Indonesia harus mengimpor 
susu sepanjang tahun dengan peningkatan 18,8 persen per 
tahun (Hari, 2011). 

Di lain pihak, perencanaan yang matang terhadap suatu 
usaha dengan didasarkan hasil evaluasi yang akurat terhadap 
aspek finansial dengan memperhitungkan nilai waktu dari 
uang, sehingga dapat diketahui apakah usaha tersebut layak 
untuk diteruskan atau sebaliknya dihentikan daripada 
memperbesar defisit. Evaluasi usaha yang dilakukan peternak 
pada umumnya kurang memperhitungkan metode evaluasi 
yang tepat sesuai dengan tingkat penerimaan yang sebenarnya. 
Peternak selama ini hanya memperhitungkan keuntungan yang 
diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan pengeluaran 
usaha peternakan yang dijalankan tanpa memperhitungkan 
tingkat suku bunga yang berlaku di lembaga finansial. 

Kecamatan Sendang merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Tulungagung yang menjadikan peternakan sebagai 
salah satu mata pencaharian penduduknya. Kecamatan 
Sendang mempunyai luas wilayah 9.971,45 Ha dengan 
jumlah penduduk sebanyak 46.557 jiwa dan terbagi 
menjadi 11 desa. Jarak kecamatan Sendang dengan Ibu 



Kota Kabupaten sejauh 19 km dan mempunyai curah hujan 
2.611 mm rata-rata per tahun dengan suhu rata-rata 20-
280C. KUD Tani Wilis merupakan Koperasi Unit Desa yang 
terletak di Desa Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten 
Tulungaagung Kebanyakan sapi perah yang diternakkan di 
Indonesia adalah jenis sapi PFH,  yang merupakan peranakan 
sapi FH dari Eropa  yang suhunya berkisar antara 15-240C.  

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan wadah yang tepat 
untuk melakukan usaha yang dapat mendorong petumbuhan 
perekonomian pedesaan. Berbagai kebijaksanaan pemerintah 
dalam memberikan tugas kepada KUD untuk menangani 
berbagai jenis usaha yang bertujuan untuk memperkokoh 
KUD sebagai wadah penduduk pedesaan dalam upaya 
memperbaiki keadaaan ekonomi. Dengan wadah untuk 
mempersatukan kekuatan ekonomi yang dimiliki tersebut 
diharapkan kemampuan bekerjanya dapat meningkat pula. 

Koperasi Unit Desa (KUD) “Tani Wilis” merupakan 
suatu organisasi yang memiliki banyak usaha yang dijalankan, 
yaitu unit penggilingan padi, unit pelayanan listrik, unit pabrik 
pengolahan makanan ternak, unit pertokoan, unit 
penampungan susu, unit simpan pinjam, dan unit angkutan. 
Namun penelitan yang akan dilakukan hanya mengacu pada 
satu unit usaha saja, yaitu unit penampungan susu. Pada tahun 
2011 KUD “Tani Wilis” memiliki 28 kelompok peternak sapi 
perah yang beranggotakan 1.318 orang. Jumlah populasi sapi 
perah yang diusahakan adalah 4.273 ekor dengan jumlah 
produksi susu rata-rata mencapai 20.477 liter per hari. 
Sedangkan untuk pemilihan KUD “Tani Wilis” sebagai obyek 
penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian tentang 
kajian aspek finansial. Selain itu juga berdasarkan 
pertimbangan bahwa KUD “Tani Wilis” memiliki recording 



data tahunan yang lengkap. Analisis finansial sangat penting 
dilakukan dalam suatu usaha, guna mengetahui layak atau 
tidaknya suatu usaha tersebut untuk dikembangkan. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang dapat diangkat dalam penelitian adalah analisis finansial 
unit penampungan susu di KUD “Tani Wilis” sehingga 
diketahui layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan 
dengan menghitung : 
1. Berapa besar biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan 

pada usaha penampungan susu sapi perah? 
2. Berapa besar Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), dan Pay 
Back Period (PBP) pada usaha penampungan susu sapi 
perah? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian adalah menganalisis finansial 

usaha penampungan susu sapi perah di KUD “Tani Wilis” 
untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut 
dijalankan dengan menghitung : 
1. Besarnya biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan 

pada usaha penampungan susu sapi perah. 
2. Besarnya Net Present Value (NPV), Internal Rate of 

Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), dan Pay 
Back Period (PBP) pada usaha penampungan susu sapi 
perah. 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu 

memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan evaluasi suatu usaha penampungan susu 

sapi perah di KUD “Tani Wilis” dengan análisis finansial. 
2. Sebagai bahan informasi tentang perhitungan finansial 

untuk menetapkan keputusan selanjutnya guna 
pengembangan usaha penampungan susu sapi perah di 
KUD “Tani Wilis”. 

3. Sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut tentang kelayakan usaha sapi perah. 

1.5 Kerangka Pikir 
Unit penampungan susu merupakan salah satu usaha yang 

dijalankan oleh KUD “Tani Wilis”. Usaha koperasi yang 
tergolong usaha besar maka akan akan semakin sulit 
pengelolaannya karena semakin banyak pula kepentingan yang 
harus ditangani, sehingga perlu adanya suatu laporan 
keuangan hasil usaha pengelolaan pada tiap akhir periode 
tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang kondisi 
koperasi ataupun gambaran tentang apa yang telah dilakukan. 

Laporan keuangan sangat diperlukan kerena dapat 
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak 
yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan 
tersebut. Sedangkan laporan rugi laba merupakan bagian dari 
laporan keuangan yang merupakan ringkasan pendapatan dan 
beban atau ongkos untuk suatu periode tertentu dan 
menunjukan laba atau rugi yang dihasilkan setelah beban 
dikurangkan dari pendapatan. 



Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis dan suatu 
proyeksi keadaan finansial. Penilaian ini didasarkan atas 
analisa keadaan finansial pada masa yang akan datang sejalan 
dengan pelaksanaan usaha. Penilaian finansial tersebut 
meliputi analisis Net Present Value (NPV), Internal Rate of  
Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C Ratio), dan Pay Back 
Period (PBP). 

Net Present Value (NPV) adalah hasil selisih antara 
penerimaan dengan pengeluaran yang telah dihitung dengan 
nilai sekarang. Internal Rate of  Return (IRR) menunjukan 
tingkat bunga yang menjadikan jumlah nilai sekarang dari 
proceeds yang diterima sama dengan jumlah dari pengeluaran 
modal. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) adalah indeks 
perbandingan antara keuntungan dengan nilai uang sekarang 
pada awal penanaman yang bersifat positif sebagai pembilang 
dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai penyebut. Pay 
Back Period (PBP) menggambarkan lama waktu yang 
dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang tertanam pada 
suatu investasi. 

Setelah dilakukan analisis finansial di atas, maka 
diperoleh hasil yang dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut 
layak untuk dikembangkan atau tidak. Apabila tidak layak 
untuk dikembangkan, maka perlu adanya evaluasi terhadap 
usaha yang telah dijalankan tersebut. Adapun kerangka pikir 
dalam penelitian ini akan ditunjukkan pada Gambar 1. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Iqbal (2011), dalam penelitiannya menggunakan Analisis 
Kelayakan Finansial Usaha Sapi Perah Cv Cisarua Integrated 
Farming Kabupaten Bogor Jawa Barat. Penelitian bertujuan 
menganalisis kelayakan finansial produksi susu sapi CV CIF 
dengan teknologi produksi yang kegiatannya dilakukan secara 
biasa (normal production) dan menganalisis kelayakan 
finansial produksi susu sapi CV CIF melalui teknologi 
produksi baru berupa peningkatan pakan konsentrat pada sapi 
dan investasi mesin pembuat pakan. Dengan hasil secara 
finansial kegiatan produksi yang dilakukan secara normal 
(normal production) atau skenario I memiliki tingkat 
kelayakan berdasarkan perhitungan dari kriteria investasi 
adalah NPV sebesar Rp 3,720,900,569, Net B/C sebesar 1.75, 
IRR sebesar 8 persen dan Payback Period selama 6.1 tahun. 
Secara finansial usaha peningkatan produksi susu dengan 
metode peningkatan pakan melalui penerapan sebuah 
teknologi baru berupa mesin pembuat pakan ternyata 
berpengaruh secara positif terhadap kelayakan usaha 
peternakan CV CIF. Mengingat kriteria kelayakan yang 
dianalisis menghasilkan nilai-nilai yang layak. NPV sebesar 
Rp 27,111,345,101, Net B/C sebesar 9.90, IRR sebesar 83 
persen dan Payback Period selama 1.9 tahun. 

Hermanto (2010), dalam penelitiannya menggunakan 
Analisis Kelayakan Usaha Sapi Perah Kelompok Ternak Baru 
Sireum Di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat. Penelitian dilakukan dengan tujuan 
menganalisis kelayakan usaha ternak sapi perah pada setiap 



skala usaha dilihat dari aspeks non-finansial meliputi aspek 
pasar, aspek teknis, aspek manajemen dan aspek sosial, serta 
ekonomi dan lingkungan. Analisis dilakukan dengan cara 
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk 
mengetahui gambaran aspek pasar, aspek teknis, aspek 
manajemen dan aspek sosial, serta ekonomi dan lingkungan. 
Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui 
kelayakan finansial berdasarkan kriteria kelayakan investasi 
berupa NPV, IRR, Net B/C Ratio, PP, dan Sensitivitas. Dalam 
penelitiannya diperoleh nilai NPV sebesar Rp. 9.749.415 lebih 
besar dari nol, IRR sebesar 11 persen lebih besar dari tingkat 
diskonto dan Net B/C sebesar 1,21 dan PP sebesar empat tahun 
satu bulan. Usaha yang dapat dilakukan pada bidang 
peternakan sangat potensial sekali. 

Mustikasari (2010), melakukan penelitian dengan 
menggunakan analisis kelayakan finansial usaha ternak sapi 
perah di TPK Cibedug, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi 
Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kelayakan finansial usaha ternak anggota Koperasi Peternak 
Sapi Bandung Barat (KPSBB) di Tempat Pelayanan Koperasi 
(TPK) Cibedug. Hasil perhitungan kelayakan usaha secara 
finansial yaitu memiliki NPV sebesar Rp 25.199.188, IRR 
sebesar 23 persen, net B/C 1,29 dan PP selama 3 tahun 9 
bulan. 

Ginting (2009), penelitian dilakukan dengan 
menggunakan Analisis Pengembangan Populasi Sapi Perah di 
CV CIF, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
Bertujuan merumuskan ide pengembangan bisnis dalam 
meningkatkan produksi susu segar melalui peningkatan 
populasi ternak sapi perah, serta menganalisis tingkat 
kelayakan finansial dalam usaha produksi susu sapi segar oleh 



CV CIF dengan adanya peningkatan populasi sapi perah. 
Dalam penelitiannya diperoleh nilai-nilai yang diperoleh dari 
kriteria-kriteria investasi adalah sebagai berikut, usaha ternak 
ini juga dinilai layak untuk dilaksanakan karena nilai Net 
Present Value (NPV) yang didapat pada discount factor 7 
persen bernilai positif (lebih besar dari nol), yaitu sebesar Rp 
19.014.406.617; Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) yang 
lebih dari satu atau sebesar 3,19 ; Internal Rate Retrun (IRR) 
yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga yang berlaku pada 
saat itu atau sebesar 24,74 persen; dan payback periode (PP) 
yang lebih kecil dari umur proyek, yaitu 2 tahun 3 bulan. 

Setiyawan (2005), melakukan penelitian dengan 
menggunakan Analisis Finansial Usaha Peternakan Sapi Perah 
pada Tingkat Perusahaan Peternakan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha peternakan sapi 
perah pada tingkat perusahaan peternakan khususnya pada 
aspek finansial. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan 
terbesar berasal dari penjualan susu segar dengan kontribusi 
sebesar 74,60 – 91,56 persen dari total penerimaan, oleh 
karena itu besar kecilnya penerimaan tergantung dari produksi 
dan harga jual susu. Sedangkan besar kecilnya pendapatan 
tergantung dari penerimaan dan biaya yang dikeluarkan dalam 
proses produksi. Analisis finansial usaha peternakan sapi 
perah yaitu merupakan penilaian tentang perbandingan antara 
pengeluaran (outlay) dengan pemasukan (proceed) yang 
menggunakan nilai uang dan waktu. Berdasarkan hasil 
perhitungan, diperoleh hasil payback period selama 3 tahun 6 
bulan. Waktu tersebut tergolong pendek karena perusahaan 
menargetkan investasi akan kembali dalam waktu 5 tahun. 
Hasil perhitungan NPV bernilai positif yaitu Rp 45.656.585,16 
dengan BC Ratio sebesar 1,42 dan nilai IRR sebesar 38,45%. 



2.2 Usaha Peternakan 
Usaha yang dapat dilakukan pada bidang peternakan 

sangat potensial sekali. Usaha peternakan dapat dibagi 
menjadi dua jenis komoditas utama, yakni ternak ruminansia 
dan ternak non ruminansia. Adapun jenis usaha yang 
profitable untuk ternak ruminansia bisa usaha sapi potong, 
sapi perah, kambing potong, kambing perah, kerbau, domba. 
Sedangkan yang termasuk ternak non ruminansia yaitu ayam 
ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik, burung 
puyuh, babi, dan jenis ternak non ruminansia yang lainnya 
(Priyono, 2012). 

Secara garis besar, usaha ternak yang diupayakan 
masyarakat dapat dikelompokkan kedalam sifat atau jenis 
ternak menjadi usaha ternak ruminansia dan non-ruminansia. 
Hasil akhir dari ternak ruminansia berupa daging dan susu 
serta produknya, dan hasil akhir dari ternak non ruminansia 
berupa telur dan daging. Dampak yang berlangsung dalam 
kegiatan usaha ternak harga produk dari kegiatan hasil ternak 
cenderung lebih tinggi, nilai tukar hasil ternak yang berakibat 
pada kemampuan daya beli masyarakat yang lebih tinggi 
(Yuki, 2012). 

Ramdani (2010) menjelaskan bahwa ternak ruminansia 
adalah ternak atau hewan yang memiliki empat buah lambung 
dan mengalami proses memamahbiak atau proses 
pengembalian makanan dari lambung ke mulut untuk di 
mamah. Contoh hewan ruminansia ini adalah ternak sapi, 
kerbau, dambing serta ternak domba. Ternak non ruminansia 
adalah ternak atau hewan yang memiliki satu lambung atau 
disebut juga dengan ternak monogastrik. Contohnya : ayam, 
burung, kuda serta babi.  



2.3 Usaha Sapi Perah 
Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan 

secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam 
jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi 
kegiatan menghasilkan daging, telur, susu, kulit serta usaha 
penggemukan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan 
dan memasarkan tiap jenis ternak. Usaha perternakan adalah 
suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatkan manfaat 
ternak melalui operasional penerapan teknik tertentu yang 
secara ekonomis akan menguntungkan (Atmadilaga, 1991). 

Usaha sapi perah di Indonesia telah dimulai sejak abad 
ke-19 dengan mengimpor sapi-sapi perah bangsa Ayrshire, 
Jersey dan Milking Shorthorn dari Australia. Pada permulaan 
abad ke-20 sapi-sapi perah Fries Holland (FH) diimpor dari 
Belanda dengan tujuan untuk memasok kebutuhan susu segar. 
Susu segar merupakan komoditas pangan yang strategis untuk 
dikembangkan, karena bergizi tinggi dan menyehatkan. 
Permintaan susu meningkat seiring dengan bertambahnya 
jumlah penduduk, berkembangnya penguasaan ilmu 
pengetahuan (khususnya ilmu gizi) dan semakin meningkatnya 
taraf hidup penduduk (Firman, 2010). 

Sapi perah adalah ternak dan bibit sapi yang dipelihara 
dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu. Sapi perah 
yang banyak diternakkan di Indonesia pada umumnya berasal 
dari bangsa Friesian Holstein (FH) dan Peranakan Friesian 
Holstein (PFH). Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara 
sapi lokal dengan sapi FH, yang memiliki ciri-ciri tidak jauh 
berbeda dengan sapi FH tetapi tubuhnya lebih kecil dan 
produksinya lebih rendah. Sapi PFH mempunyai produksi 
susu rata-rata sebesar 4.500 – 5.000 liter per laktasi atau 15 -
18 liter per hari.  Sedangkan kemampuan produksi susu sapi 



FH dapat mencapai lebih dari 6.000 liter per laktasi dengan 
kadar lemak susu rata-rata 3,6 %. Sapi tersebut banyak 
dikembangkan karena memiliki sifat yang mudah beradaptasi 
dengan lingkungan sekitar dan mempunyai ciri khusus 
berwarna belang hitam putih dengan tanda segitiga putih di 
daerah dahi, tanduk relative kecil yang menghadap ke depan 
serta mempunyai warna dada, perut, dan kaki yang berwarna 
putih. Sapi jenis ini cocok hidup pada lingkungan sejuk 
dengan suhu ideal berkisar antara 15 – 24 oC, serta berada 
pada ketinggian 1200 di atas permukaan air laut karena sapi 
perah membutuhkan cuaca yang sedikit dingin (Siregar, 1995). 

Mubyarto (1994) menjelaskan bahwa pola pemeliharaan 
peternakan di Indonesia pada umumnya dapat dibagi menjadi 
tiga kelompok yaitu: 
1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang 

tradisional, dicirikan dengan keterampilan sederhana dan 
menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan mutu yang 
relatif terbatas. Contohnya yaitu ternak pemakan rumput 
digembalakan di padang umum, di pinggir sawah, di 
pinggir sungai atau di tegalan sendiri. Pemeliharaan dengan 
cara ini dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh anggota 
keluarga peternak. 

2. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang semi 
komersil, dicirikan dengan keterampilan yang dimiliki 
dapat dikatakan cukup lumayan serta penggunaan bibit 
unggul, obat-obatan, dan makanan penguat cenderung 
meningkat walaupun lamban. Contohnya yaitu jumlah 
ternak yang dimiliki 2 – 5 ekor ternak besar dan 5 – 100 
ekor ternak kecil terutama ayam. Tujuan utama memelihara 
ternak adalah untuk menambah pendapatan keluarga dan 
untuk konsumsi sendiri. 



3. Peternakan komersial, dijalankan oleh golongan ekonomi 
yang mempunyai kemampuan dalam segi modal dan sarana 
produksi dengan teknologi yang modern. Semua tenaga 
kerja dibayar dan makanan ternak dibeli dalam jumlah 
yang besar. Tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan 
yang sebanyak-banyaknya. 

2.4 Produksi Susu 
Susu murni adalah cairan yang berasal dari ambing sapi 

sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara yang benar, yang 
kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu 
apapun dan belum mendapat perlakuan apapun. Susu segar 
adalah susu murni yang disebutkan di atas dan tidak mendapat 
perlakuan apapun kecuali proses pendinginan tanpa 
mempengaruhi kemurniaannya (Sulistyo, 2011). 

Stefani (2011) menjelaskan bahwa susu merupakan bahan 
pangan yang memiliki komponen spesifik seperti lemak susu, 
kasein (protein susu), dan laktosa (karbohidrat susu). 
Persentase lemak susu bervariasi antara 2,4% – 5,5%. Protein 
dalam susu mencapai 3,25%. Laktosa adalah karbohidrat 
utama susu dengan proporsi 4,6% dari total susu. 

Susu segar yang baru saja diperah dapat mengalami 
perubahan kualitas apabila tidak diperlakukan secara benar, 
sehingga manfaat gizi yang ada dapat terjaga dengan benar 
dan higienis semenjak diperah. Susu sapi yang rusak akan 
mengalami penurunan kualitas diakibatan pengaruh suhu 
penyimpanan, ditandai dengan perubahaan warna dari warna 
aslinya dan baunya pun tidak khas seperti susu segar. Bila 
diuji dilaboratorium akan ditemukan cemaran mikroba yang 
tidak sesuai dengan SNI (Standart Nasional Indonesia), dan 
susu seperti ini tidak layak dikonsumsi oleh konsumen bahkan 



akan berdampak negatif bagi yang meminumnya (Harmiyanti, 
2009). 

Sulistyo (2011) menyatakan bahwa susu segar menurut 
standar SNI, organoleptiknya tidak berubah, warnanya putih 
kekuningan, bau dan rasanya khas susu segar, tidak ada 
kotoran dan benda asing, sedangkan cemaran mikroba 
ditetapkan di bawah maksimal 1x106 CFU/ml. Berat jenis (BJ) 
pada suhu 27oC minimal 1,028. Kadar bahan kering (BK) 
minimal 3,0%. Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) atau 
Solid Non Fat (SNF) minimal 8,0%. Kadar protein minimal 
2,7%. Jumlah sel radang maksimum 40.000/ml. Uji katalase 
maksimum 3cc. Uji reduktase 2-5 jam. Residu antibiotik, 
peptisida dan insektisida sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Uji alkohol (70%) negatif. Derajat keasaman 6-7oSH. 
Uji pemalsuan negatif. Titik beku 0,520 oC - 0,560 oC. Uji 
peroksidase positif. Pencemaran logam berbahaya: (a) timbal 
(Pb) maksimum 0,3 ppm, (b) seng (Zn) maksimum 0,5 ppm, 
(c) merkuri (Hg) maksimum 0,5 ppm, dan (d) arsen (As) 
maksimum 0,5 ppm. Pencemaran mikroba: (a) total kuman 
maksimum 1.000.000 CFU/ml, (b) Salmonella sp negatif, (c) 
Eschericia coli (pathogen) negatif, (d) Coliform 20 CFU/ml, 
(e) Streptococcus group B negatif, dan (f) Streptococcus 
aureus 100 CFU/ml. 

2.5 Koperasi 
Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko atau 

co dan operasi atau operation. Koperasi adalah suatu 
kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan 
bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, 
koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang 
berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan 



hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di 
Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No. 
12 Tahun 1967 dan UU No. 25 Tahun 1992 yang isinya 
kurang lebih sama dengan prinsip yang diakui dunia 
internasional dengan adanya sedikit perbedaan, yaitu adanya 
penjelasan mengenai Sisa Hasil Usaha (Anonymous, 2006). 

Sejarah singkat gerakan koperasi dimulai pada abad ke-20 
yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak 
spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat 
kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, karena pada 
waktu itu penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial 
yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. 
Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan 
kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan 
beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan 
diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya 
(Anonymous, 2012). 

Koperasi Unit Desa adalah suatu koperasi serba usaha 
yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah 
pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah 
kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari 
beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya 
di pedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong 
perkembangannya oleh pemerintah (Riski, 2010). 

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 
dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara 
lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, 
mengembangkan perekonomian nasional, serta 



mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi 
pelajar bangsa (Anonymous, 2012). 

2.6 Modal Usaha 
Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan jadi disimpan 

untuk kemudian diinvestasikan, secara ekonomi modal dalam 
peternakan dapat berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari 
luar. Modal sendiri dan pinjaman dari luar di dalam proses 
produksi tidak ada perbedaan, masing-masing menyumbang 
langsung pada produksi. Bedanya pada bunga modal yang 
dipinjamkan harus dibayar pada kreditor untuk modal 
pinjaman. Modal yang produktif adalah modal yang 
menyumbang hasil tertentu sebanyak biayanya (Nikmat, 
2004). 

Modal atau disebut juga investasi dalam usaha peternakan 
merupakan dana awal untuk memenuhi suatu usaha. 
Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang digunakan 
sebagai lahan perkandangan usaha. Investasi yang dimiliki 
peternakan pada umumnya selain tanah, juga dapat berupa 
kandang beserta peralatannya, bibit atau ternak, pakan, obat-
obatan, vaksin, mineral, dan desinfektan (Prawirokusumo, 
1990). 

Modal usaha biasanya diperoleh melalui Kredit Modal 
Usaha, yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga keuangan. Di 
dalam menjalankan sebuah usaha , ada tiga jenis modal usaha 
yaitu : 
1. Modal Investasi awal adalah jenis modal yang harus 

dikeluarkan pada awal memulai usaha, dan biasanya 
dipakai untuk jangka panjang. Contoh modal usaha ini 
adalah bangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, 



perabotan kantor dan barang-barang lain yang dipakai 
untuk jangka panjang. 

2. Modal Kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk 
membeli atau membuat barang dagangan. Modal kerja ini 
bisa dikeluarkan setiap bulan, atau setiap datang order. 

3. Modal Operasional adalah modal yang harus dikeluarkan 
untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis yang 
dijalankan. Contohnya pembayaran gaji pegawai, pulsa 
telepon bulanan, PLN, air, bahkan retribusi (Anonymous, 
2010). 

Riyanto (2001) menjelaskan bahwa perbedaan fungsional 
antara modal tetap dengan modal kerja adalah : 
1. Jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil 

sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan modal tetap sekali 
dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

2. Elemen-elemen modal kerja akan berubah-ubah sesuai 
dengan kebutuhan sedangkan modal tetap susunannya 
relatif tetap tidak segera mengalami perubahan. 

2.7 Biaya Produksi 
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan 
terjadi untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya 
dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk 
memperoleh aktiva yang disebut dengan harga pokok 
(Mulyadi, 2001). Produksi adalah semua usaha manusia yang 
membawa benda ke dalam suatu keadaan sehingga dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Sugiri, 
1987). 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 
untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 



digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 
perusahaan tersebut. Untuk anaisis biaya produksi perlu 
diperhatikan dua jangka waktu, yaitu (1) jangka panjang, yaitu 
jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami 
perubahan dan (2) jangka pendek, yaitu jangka waktu dimana 
sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya 
tidak dapat berubah (Harih, 2010). 

Budiarsana (2008) menyatakan bahwa jenis biaya 
produksi produksi dibedakan menjadi dua yaitu sebagai 
berikut : 
1. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk beberapa kali proses produksi bahkan harus 
dikeluarkan walaupun tidak berlangsung proses produksi. 
Biaya tetap terdiri dari : 
a. Biaya penyusutan, yaitu terdiri dari penyusutan ternak, 

penyusutan kandang, dan penyusutan peralatan. 
Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode 
straight line, yaitu dengan rumus harga awal dikurangi 
harga akhir kemudian dibagi daya tahan. 

b. Pajak dan bunga modal. Pajak yaitu kewajiban yang 
harus dibayar oleh suatu usaha, sedangkan bunga modal 
dihitung dengan menjumlahkan modal tetap dan modal 
tidak tetap kemudian dikalikan bunga modal. 

2. Biaya tidak tetap (variable cost), adalah biaya operasional 
artinya biaya yang berubah tergantung pada besar kecilnya 
produksi yang dihasilkan. Biaya tidak tetap meliputi biaya 
variabel yang teratur setiap hari seperti pakan ternak, obat-
obatan, listrik, gaji tenaga kerja, transportasi, IB, dan lain-
lain. 
 



Masalah penting dalam usaha peternakan adalah berapa 
jumlah input yang digunakan dan output yang akan dihasilkan 
dalam usaha. Input adalah segala sesuatu yang dimasukkan 
dalam proses produksi, misalnya air, tanah, pakan ternak, 
benda-benda modal dan curahan tenaga kerja. Output adalah 
segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses produksi 
(Tjondrokusumo, 1990). 

2.8 Penerimaan 
Penerimaan adalah nilai uang tunai yang diperoleh 

produsen dari hasil penjualan produk (Budiono, 1993). Jumlah 
penerimaan yang akan diperoleh dari suatu proses produksi 
dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah hasil produksi 
dengan harga produk yang berlaku pada saat itu (Riyanto, 
2001). 

Harih (2010) menjelaskan bahwa penerimaan adalah 
penerimaan produsen dari hasil penjualan output. Terdapat 
tiga konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan 
untuk analisis perilaku produsen. Yaitu, (1) Total Revenue 
(TR), yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan 
output. (2) Average Revenue (AR), yaitu penerimaan produsen 
per unit output yang dijual. (3) Marginal Revenue (MR), 
kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu 
unit output. 

Siregar (1995) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha 
sapi perah terdiri dari penjualan susu, penjualan sapi-sapi afkir 
yang sudah tidak berproduksi, penjualan anak sapi yang tidak 
digunakan untuk peremajaan, dan dari penjualan pupuk 
kandang. Sumber penerimaan usaha sapi perah yang terbesar 
adalah dari penjualan susu. Besar kecilnya penerimaan usaha 
sapi perah sangat tergantung dari jumlah produksi susu yang 



diproduksi dan harga penjualan susu. Sumber penerimaan 
dalam usaha pemeliharaan sapi perah ada tiga, yaitu penjualan 
susu, penjualan sapi-sapi afkir yang tidak diproyeksikan untuk 
peremajaan dan dari penjualan kotoran sapi yang berupa 
pupuk kandang. 

2.9 Keuntungan 
Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total 

dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap 
dan biaya tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu 
usaha akan semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan 
dan nilai biaya semakin besar (Soekartawi, 1993). 

Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya 
secara aktual. Pengertian seperti ini akan mempermudah 
didalam pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. 
Pendefinisian laba seperti ini juga akan lebih bermakna 
sebagai pengukur kembalian atas investasi daripada sekedar 
perubahan kas (Anonymous, 2009). 

Winardi (1996) menyatakan bahwa pendapatan 
perusahaaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 
dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selam proses 
produksi. Pendapatan suatu produksi terdiri dari perbedaan 
antara nilai output dan nilai input, dimana nilai output adalah 
hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana produksinya 
dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan saat proses produksi. 

Prosentase sapi laktasi merupakan faktor penting yang tak 
dapat diabaikan dalam tata laksana yang baik dalam suatu 
peternakan untuk menjamin pendapatan peternak. Peternakan 
sapi perah yang mempunyai sapi laktasi sebanyak 60% atau 
lebih maka akan menguntungkan. Sapi laktasi akan mampu 



menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya 
pakannya, namun demikian masih banyak peternakan sapi 
perah yang menderita kerugian. Penyebab kerugian tersebut 
adalah pada struktur kepemilikan sapi yaitu sapi yang laktasi 
jumlahnya lebih sedikit sehingga menanggung beban yang 
terlalu berat yaitu memberi pakan sapi-sapi lain yang tidak 
produktif (Sudono, 2004). 

2.10 Analisis Finansial 
Analisis finansial adalah analisis kelayakan yang melihat 

dari sudut pandang petani sebagai pemilik. Analisis finansial 
diperhatikan didalamnya adalah dari segi cash-flow yaitu 
perbandingan antara hasil penerimaan atau penjualan kotor 
(gross-sales) dengan jumlah biaya-biaya (total cost) yang 
dinyatakan dalam nilai sekarang untuk mengetahui kriteria 
kelayakan atau keuntungan suatu proyek. Hasil finansial 
sering juga disebut “private returns”. Beberapa hal lain yang 
harus diperhatikan dalam analisis finansial ialah waktu 
didapatkannya returns sebelum pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam pembangunan proyek kehabisan modal 
(Soetriono, 2011). 

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa analisis 
finansial adalah suatu teknik penelitian terhadap modal yang 
ditanamkan dengan memperhitungkan nilai waktu uang untuk 
mengetahui kemampuan suatu usaha dalam memperoleh 
benefit. Penilaian finansial tersebut ditinjau dari analisis Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan 
Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). 

 



2.10.1 Net Present Value (NPV) 
Net Present Value merupakan selisih antara cash 

inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum 
dikurangi dengan nilai investasi. Keputusan tentang 
apakah suatu proyek dapat diterima atau tidak akan 
sangat tergantung pada hasil perhitungan net present 
value dari proyek tersebut. Usulan-usulan proyek akan 
diterima apabila NPV > 0. NPV lebih besar atau sama 
dengan nol menunjukkan kepada suatu keadaan dimana 
hasil yang diperoleh adalah lebih besar atau sama dengan 
rate of return minimum yang sudah ditetapkan. Proyek-
proyek yang NPV-nya lebih kecil dari nol tidak dapat 
diterima karena hasil yang diperoleh berarti lebih kecil 
dari biaya modal atau cash of capital yang sudah 
ditetapkan (Syamsuddin, 2002). 

Analisis NPV adalah analisis yang 
mempertimbangkan selisih antara penerimaan dengan 
biaya terhadap besarnya bunga atau lebih dikenal dengan 
istilah yang mempertimbangkan faktor diskonto pada 
waktu-waktu tertentu (Prawirokusumo, 1990). 

Manalu (2007) menyatakan bahwa Net Present 
Value suatu usaha adalah selisih manfaat dengan biaya, 
yang dapat ditulis dengan rumus: 
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Keterangan: 
Bt  = Economic Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 
Ct  = Cost (pengeluaran) pada tahun ke t 
t  = Tahun Investasi (Jangka Waktu) 
n  = Umur Investasi (1, 2, 3,…,n) 
i  = Social Discount Rate (Tingkat Suku Bunga) 
Kriteria nilai NPV: 
NPV > 0 : Usaha tersebut layak untuk dijalankan 
NPV = 0 : Investasi dapat mengembalikan modal 
sebesar yang dikeluarkan 
NPV < 0 : Usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan 

2.10.2 Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return adalah suatu teknik untuk 

membuat peringkat usulan investasi dengan 
menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang 
dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang 
menyamakan nilai sekarang arus kas masuk dengan 
investasi awalnya (Astuti, 2004). Analisis Internal Rate of 
Return (IRR) digunakan untuk melihat kemampuan 
investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam 
kegiatan unit usaha sapi perah dengan perhitungan secara 
finansial serta mengukur tingkat bunga bank atau 
Opportunity Cost of Capital (Prawirokusumo, 1990). 

Mulyadi (2001), menjelaskan bahwa Internal Rate of 
Return menunjukkan tingkat bunga yang menggambarkan 
bahwa antara penerimaan dan pengeluaran (cost) yang 
telah dihitung dengan nilai sekarang pada awal tahun 
penanamannya (present value). Syamsuddin (2002), 
menyatakan bahwa IRR adalah tingkat discount yang 
akan menyebabkan NPV sama dengan nol, karena present 



value cash inflow pada tingkat discount tersebut akan 
sama dengan initial investment. 

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa cara 
untuk dapat memperoleh IRR yaitu: 

퐈퐑퐑 = 퐢 +
퐍퐏퐕ퟏ

(퐍퐏퐕ퟏ	 −	퐍퐏퐕ퟐ)
× (퐢ퟐ −	퐢ퟏ) 

Keterangan: 
i1  = Nilai Social Discount Rate pertama 
i2  = Nilai Social Discount Rate kedua 
NPV1 = NPV dengan nilai Social Discount Rate I 
NPV2 = NPV dengan nilai Social Discount Rate II 
Kriteria nilai IRR: 
Bila IRR ≥ tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha  

tersebut layak untuk dijalankan. 
Bila IRR < tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha  

tersebut tidak layak untuk dijalankan. 

2.10.3 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 
B/C ratio merupakan ukuran berdiskonto manfaat 

proyek yang pertama dikenal. Nilai mutlak B/C ratio akan 
berbeda tergantung pada tingkat bunga, semakin tinggi 
tingkat bunga semakin rendah B/C ratio yang dihasilkan. 
Jika tingkat bunga yang dipilih cukup tinggi maka B/C 
ratio akan kurang dari satu (Adalina, 2008). 

Syamsuddin (2002), menjelaskan bahwa Benefit Cost 
Ratio (B/C Ratio) adalah indeks perbandingan antara 
keuntungan dari tahun-tahun yang bersangkutan yang 
telah dihitung dengan nilai uang sekarang pada awal 
tahun penanaman yang bersifat positif sebagai pembilang 
dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai penyebut. 
Keuntungan yang dihasilkan setiap tahun dinilai dengan 



nilai absolut. Adalina (2008), menyatakan bahwa nilai 
B/C Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

퐁/퐂	퐑퐚퐭퐢퐨 =

퐁퐭	
(ퟏ + 퐢)퐭

퐧
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퐧
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Keterangan: 
Bt  = Economic Benefit (penerimaan) pada tahun ke t 
Ct  = Cost (pengeluaran) pada tahun ke t 
t  = Tahun Investasi (Jangka Waktu) 
n  = Umur Investasi (1, 2, 3,…,n) 
i  = Social Discount Rate (Tingkat Suku Bunga) 

Kriteria ini memberikan pedoman bahwa usaha 
dipilih atau diterima dengan keputusan jika B/C Ratio > 1 
begitu pula sebaliknya bila B/C Ratio < 1 akan ditolak. 
Atau dengan kata lain, apabila B/C Ratio > 1 maka usaha 
tersebut layak untuk dikembangkan, sedangkan apabila 
B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut tidak layak untuk 
dikembangkan (Mulyadi, 2001). 

2.10.4 Pay Back Period (PBP) 
Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan 

atau berapa lama modal yang ditanam akan kembali atau 
kapan masa pembayaran kembali dilakukan yaitu pada 
saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos 
proyek atau ongkos investasi. Tingkat bunga tidak 
dihitung bila menghitung masa pembayaran kembali 
(Prawirokusumo, 1990). 

Pendapat Nafarin (2004), yang menyatakan bahwa 
Payback Period adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal 



yang diinvestasikan, metode ini memperhitungkan arus 
kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai 
waktu dari uang. Payback Period menunjukkan hubungan 
sederhana antara hasil tahunan terhadap hasil investasi 
yang ditanamkan. 

Tidak ada rumus untuk menghitung payback period, 
kecuali kasus sederhana dan non-realistis dari 
pengeluaran kas awal dan lebih konstan arus kas masuk 
atau arus kas masuk konstan tumbuh. Untuk menghitung  
payback period yaitu investasi yang dibutuhkan dibagi 
dengan kas masuk tahunan bersih (Yuki, 2012). 
Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa Payback 
Pperiod (PBP) dapat dihitung menggunakan rumus: 
1. Apabila memiliki pendapatan (proceed) per tahun 

jumlahnya sama 

퐏퐁퐏 =
퐈퐧퐯퐞퐬퐭퐚퐬퐢	퐀퐰퐚퐥

퐓퐨퐭퐚퐥	퐏퐞퐧퐝퐚퐩퐚퐭퐚퐧
× ퟏ		퐓퐚퐡퐮퐧 

2. Apabila memiliki pendapatan (proceed) per tahun 
jumlahnya berbeda 

퐏퐁퐏 = 퐧 + 	
퐚 − 퐛
퐜 − 퐛

× ퟏ		퐓퐚퐡퐮퐧 

Keterangan: 
n  = Tahun terakhir dimana jumlah pendapatan 

(proceed) masih belum bisa menutup investasi 
awal 

a  =  Jumlah investasi awal 
b =  Jumlah kumulatif pendapatan (proceed) pada 

tahun ke-n 
c = Jumlah kumulatif pendapatan (proceed) pada 

tahun ke n + 1 



Jika masa pembayaran kembali dari suatu investasi 
yang diusulkan lebih pendek dari masa pembayaran 
maksimum, maka usul investasi tersebut diterima, dan 
sebaliknya jika masa pembayaran kembali dari suatu 
investasi yang diusulkan lebih panjang dari masa 
pembayaran maksimum maka usul investasi tersebut 
ditolak. Dengan kata lain, semakin cepat dalam 
pengembalian biaya investasi suatu proyek maka semakin 
baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran 
modal (Adalina, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Koperasi Unit Desa 
(KUD) “Tani Wilis” yang terletak di Desa Dono Kecamatan 
Sendang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Waktu 
penelitian dilaksanakan selama satu bulan, dimulai pada 
tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 
2012. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling 
karena belum pernah dilakukan penelitian tentang kajian aspek 
finansial. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan bahwa 
KUD “Tani Wilis” memiliki recording data tahunan yang 
lengkap. Purposive sampling adalah pemilihan lokasi secara 
sengaja yang didasarkan pada tujuan tertentu. Pemilihan lokasi 
yang dilakukan secara sengaja dimaksudkan untuk 
mendapatkan tujuan dari penelitian yaitu mengetahui 
kelayakan unit penampungan susu yang dijalankan. 

3.2 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah metode studi kasus atau case study method, yakni suatu 
metode yang memusatkan diri secara intensif dan mendalam 
terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai 
suatu kasus. Data yang diperoleh berupa data sekunder selama 
lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2007, tahun 2008, tahun 
2009, tahun 2010 dan tahun 2011. Data sekunder adalah data-
data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki oleh 
instansi tersebut. 

 
 



3.3 Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada penelitian ini meliputi: 

1. Biaya produksi. 
2. Penerimaan. 
3. Keuntungan. 
4. Net Present Value (NPV) 
5. Internal Rate of Return (IRR) 
6. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 
7. Pay Back Period (PBP) 

3.4 Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian ini nantinya akan 

dianalisis secara deskriptif dengan perhitungan menggunakan 
rumus-rumus ekonomi. Analisis deskriptif yaitu menganalisis 
dengan cara menggambarkan suatu obyek penelitian yang 
sesungguhnya sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Wisadirana (2005) menyatakan bahwa, analisis 
deskriptif merupakan penggunaan tabel-tabel dari angka-angka 
yang tersedia kemudian melakukan uraian-uraian serta 
perhitungan dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi 
sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memberikan 
gambaran realistis yang ditemukan dari hasil penelitian. 

3.4.1 Biaya Produksi 
Biaya produksi merupakan penjumlahan antara biaya 

tetap dengan biaya variabel atau biaya tidak tetap, 
dihitung dengan menggunakan rumus: (Rasyaf, 1996). 

TC = FC + VC 
Keterangan: 
TC = Total Cost atau total biaya pada unit penampung- 
    an susu (Rp/Tahun) 



FC = Fixed Cost atau biaya tetap untuk unit penampu- 
    ngan susu (Rp/Tahun) 
VC = Variable Cost atau biaya variabel untuk unit pe- 
    nampungan susu (Rp/Tahun) 

3.4.2 Penerimaan 
Riyanto (2001), menyatakan bahwa jumlah 

penerimaan akan diperoleh dari suatu proses produksi 
dengan mengalikan jumlah hasil produksi dengan harga 
produk yang berlaku pada saat itu. Adapun rumusnya 
adalah sebagai berikut : 

TR = P x Q 
Keterangan: 
TR = Total Revenue atau total penerimaan pada unit pe 
    nampungan susu (Rp/Tahun) 
P = Price of Quantity atau harga per liter susu sapi pe 
    rah (Rp) 
Q = Quantity atau jumlah produk susu sapi perah  
    (Liter/Tahun) 
3.4.3 Keuntungan 

Wasis (1997), menyatakan bahwa perhitungan 
keuntungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

π = TR – TC 

Keterangan: 
π = Keuntungan pada unit penampungan susu (Rp/ 
    Tahun) 
TR = Total Revenue atau total penerimaan pada unit pe 
    nampungan susu (Rp/Tahun) 
TC = Total Cost atau total biaya pada unit penampung- 
    an susu (Rp/Tahun) 



3.4.4 Net Present Value (NPV) 
Analisis NPV adalah analisis yang 

mempertimbangkan selisih antara penerimaan dengan 
biaya terhadap besarnya bunga atau lebih dikenal dengan 
istilah yang mempertimbangkan faktor diskonto pada 
waktu-waktu tertentu. Manalu (2007) menyatakan bahwa 
Net Present Value suatu usaha adalah selisih Present 
Value arus benefit (manfaat) dengan Present Value arus 
cost (biaya), yang dapat ditulis dengan rumus: 

푵푷푽 =
퐁퐭	 −	퐂퐭
(ퟏ + 퐢)퐭

풏

풕 ퟎ

 

 
Keterangan: 
Bt  = Economic Benefit (penerimaan untuk unit penampu- 

   ngan susu) pada tahun ke t 
Ct  = Cost (pengeluaran untuk unit penampungan susu)  

   pada tahun ke t 
t  = Tahun Investasi unit penampungan susu (Jangka  

   Waktu) 
n  = Umur Investasi unit penampungan susu (1,2,3,…,n) 
i  = Social Discount Rate (Tingkat Suku Bunga) 
Kriteria nilai NPV: 
NPV > 0 Unit penampungan susu tersebut layak untuk 

dijalankan 
NPV = 0 Investasi dapat mengembalikan modal sebesar 

yang dikeluarkan 
NPV < 0 Unit penampungan susu tersebut tidak layak 

untuk dijalankan 



3.4.5 Internal Rate of Return (IRR) 
Analisis IRR digunakan untuk melihat kemampuan 

investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam 
kegiatan unit penampungan susu di KUD “Tani Wilis” 
dengan perhitungan secara finansial serta mengukur 
tingkat bunga bank. Prawirokusumo (1990), menyatakan 
bahwa cara untuk dapat memperoleh IRR yaitu: 

퐈퐑퐑 = 퐢 +
퐍퐏퐕ퟏ

(퐍퐏퐕ퟏ	 −	퐍퐏퐕ퟐ)
× (퐢ퟐ −	 퐢ퟏ) 

Keterangan: 
i1  = Nilai Social Discount Rate pertama 
i2  = Nilai Social Discount Rate kedua 
NPV1 = NPV dengan nilai Social Discount Rate I 
NPV2 = NPV dengan nilai Social Discount Rate II 
Kriteria nilai IRR: 
Bila IRR ≥ tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha 
tersebut layak untuk dijalankan. 
Bila IRR < tingkat suku bunga yang berlaku, maka usaha 
tersebut tidak layak untuk dijalankan. 
 
3.4.6 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

B/C ratio merupakan ukuran berdiskonto manfaat 
proyek yang pertama dikenal. Nilai mutlak B/C ratio akan 
berbeda tergantung pada tingkat bunga, semakin tinggi 
tingkat bunga semakin rendah B/C ratio yang dihasilkan. 
Jika tingkat bunga yang dipilih cukup tinggi maka B/C 
ratio akan kurang dari satu (Adalina, 2008). 

퐁/퐂	퐑퐚퐭퐢퐨 =

퐁퐭	
(ퟏ+ 퐢)퐭

퐧

퐭 ퟎ
퐂퐭

(ퟏ+ 퐢)퐭
퐧

퐭 ퟎ

 



Keterangan: 
Bt  = Economic Benefit (penerimaan untuk unit penampu- 

   ngan susu) pada tahun ke t 
Ct  = Cost (pengeluaran untuk unit penampungan susu)  

   pada tahun ke t 
t  = Tahun Investasi unit penampungan susu (Jangka  

   Waktu) 
n  = Umur Investasi unit penampungan susu (1,2,3,…,n) 
i  = Social Discount Rate (Tingkat Suku Bunga) 
Kriteria nilai B/C Ratio: 
B/C > 1 maka pengembalian investasi yang ditanamkan 
dapat kembali, dengan kata lain usaha tersebut layak 
untuk dilanjutkan. 
B/C < 1 maka pengembalian investasi yang ditanamkan 
tidak dapat kembali, dengan kata lain usaha tersebut tidak 
layak untuk dilanjutkan. 

3.4.7 Pay Back Period (PBP) 
Masa pembayaran kembali atau payback period 

(PBP) dari suatu investasi menggambarkan panjangnya 
waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada 
suatu investasi Unit penampungan susu di KUD “Tani 
Wilis” dapat diperoleh kembali seluruhnya. Dalam 
penelitian ini panjangnya waktu maksimum yang 
diusulkan selama tiga tahun. 

Prawirokusumo (1990), menyatakan bahwa Payback 
Period (PBP) yang memiliki jumlah pendapatan 
(proceed) per tahunnya berbeda dapat dihitung 
menggunakan rumus: 



퐏퐁퐏 = 퐧 + 	
퐚 − 퐛
퐜 − 퐛

× ퟏ		퐓퐚퐡퐮퐧 

Keterangan: 

n  = Tahun terakhir dimana jumlah pendapatan 
(proceed) masih belum bisa menutup investasi 
awal 

a  =  Jumlah investasi awal 
b =  Jumlah kumulatif pendapatan (proceed) pada tahun 

ke-n 
c = Jumlah kumulatif pendapatan (proceed) pada tahun 

ke n + 1 
Jika masa pembayaran kembali dari suatu investasi 

yang diusulkan lebih pendek dari masa pembayaran 
maksimum, maka usul investasi tersebut diterima, dan 
sebaliknya jika masa pembayaran kembali dari suatu 
investasi yang diusulkan lebih panjang dari masa 
pembayaran maksimum maka usul investasi tersebut 
ditolak (Adalina, 2008). 

3.5 Batasan Istilah 
1. Analisis finansial adalah suatu metode untuk 

menganalisis unit penampungan susu dalam rangka 
pengambilan keputusan layak atau tidaknya usaha 
tersebut untuk terus di kembangkan. 

2. Modal usaha adalah nilai nominal dari faktor-faktor 
produksi yang digunakan untuk kelangsungan unit 
penampungan susu. 

3. Investasi adalah penanaman modal atau dana pada KUD 
“Tani Wilis” ke dalam unit penampungan susu dengan 



harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan 
dating. 

4. Biaya produksi adalah semua biaya yang digunakan untuk 
menghasilkan output berupa susu sapi segar dalam suatu 
proses produksi yang dinilai dalam satuan rupiah. 

5. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya yang digunakan 
untuk kelangsungan unit penampungan susu yang 
besarnya tidak dipengaruhi oleh output. 

6. Biaya tidak tetap (Variable Cost) adalah biaya yang 
digunakan untuk kelangsungan unit penampungan susu 
yang besarnya dipengaruhi oleh output. 

7. Penerimaan adalah hasil kali antara jumlah produksi susu 
sapi segar dengan harga susu sapi segar per liter. 

8. Keuntungan adalah selisih antara total penerimaan pada 
unit penampungan susu dengan total pengeluaran untuk 
unit penampungan susu yang dinilai dengan satuan 
rupiah. 

9. Present Value adalah nilai uang sekarang pada awal tahun 
penanaman modal untuk unit penampungan susu. 

10. Pay Back Period adalah suatu cara untuk mengetahui 
kapan atau berapa lama modal yang ditanam untuk unit 
penampungan susu akan kembali. 

11. Input adalah segala sesuatu yang dimasukkan dalam 
proses produksi, misalnya air, tanah, benda-benda modal 
dan curahan tenaga kerja pada unit penampungan susu. 

12. Output adalah susu sapi segar yang dihasilkan oleh suatu 
proses produksi pada unit penampungan susu. 

 
 

 
 



BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Sejarah Berdirinya KUD “Tani Wilis” 

Awal berdirinya KUD “Tani Wilis” yaitu dimulai dengan 
diturunkannya Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II 
Tulungagung dengan nomor 413/II/72 tanggal 17 Pebruari 
1973 di kecamatan Sendang didirikan sebuah lembaga 
perekonomian yang bernama Badan Usaha Unit Desa (BUUD) 
Tani Wilis Kecamatan Sendang. Pada tanggal 14 Juli 1980 
terbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Wilis Kecamatan 
Sendang yang berdasarkan Badan Hukum Nomor 
4532A/BH/II/80. KUD “Tani Wilis” masuk menjadi anggota 
Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) pada tanggal 18 
Agustus 1981 di Jakarta Pusat dengan nomor anggota 
NA.103/VIII/29-GKSI/81. Bulan Desember 1982 masuk 
menjadi anggota Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) 
Provinsi Jawa Timur dengan nomor anggota 425. 

Nama KUD “TANI WILIS” SENDANG itu sendiri 
memiliki sebuah arti, yaitu TANI adalah suatu jenis pekerjaan 
atau mata pencaharian yang lazim dilaksanakan oleh warga 
pedesaan atau pegunungan yang meliputi bidang pertanian, 
perkebunan, peternakan, dan perikanan. WILIS adalah nama 
gunung yang menaungi wilayah kecamatan Sendang yaitu 
Gunung Wilis. Dalam bahasa Jawa Kawi berarti warna hijau 
yang melambangkan kemakmuran. Jadi nama “TANI WILIS” 
secara umum mengandung maksud suatu wadah koperasi yang 
diilhami oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan untuk 
bertekad maju bersama dengan memberdayakan potensi alam 
yang subur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam meraih 
kesejahteraan atau kemakmuran anggotanya. Sedangkan nama 



“SENDANG” artinya kolam atau sumber air yang selalu 
menggenang sebagai sumber kehidupan. Selain itu apa bila 
dieja mengandung makna “SEsarengan NDandosi ekonomine 
ANGgota”. 

Dalam perjalanannya sejak awal berdirinya KUD “Tani 
Wilis” terus berkembang dengan baik sebagaimana 
keberadaannya sekarang ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
adanya beberapa prestasi yang diraih oleh KUD “Tani Wilis”. 
Pada tahun1988 menjadi juara III dalam Prestasi 
Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulungagung, 
dibidang perkoperasian dan kenaikan jumlah keanggotaan 
KUD. Tahun 1989 menjadi juara I dalam bidang 
Pembangunan Perkoperasian Daerah Tingkat II Kabupaten 
Tulungagung. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi 
Nomor 204/M/KPIS/III/90 pada tahun 1990 KUD “Tani 
Wilis” dikukuhkan menjadi “KUD MANDIRI”. Pada tahun 
2000 menjadi juara II Koperasi Produsen Tingkat Provinsi 
Jawa Timur. Dan tahun 2005 menjadi juara I KUD Berprestasi 
Tingkat Kabupaten Tulungagung. 

4.2 Letak Goegrafis dan Keadaan Umum  
Lokasi Kantor Pusat KUD “Tani Wilis” terle tak di Desa 

Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, kode 
pos 66254. Batas-batas wilayah kecamatan Sendang, yaitu 
sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah 
timur berbatasan dengan Kecamatan Mojo (Kabupaten 
Kediri), sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Karangrejo (Kabupaten Tulungagung), sedangkan sebelah 
barat  berbatasan dengan Kecamatan Pagerwojo (Kabupaten 
Tulungagung). Peta wilayah kerja KUD “Tani Wilis“ Sendang 
dapat dilihat pada Lampiran 1. 



Wilayah kerja KUD ”Tani Wilis“ meliputi seluruh 
wilayah pemerintahan Kecamatan Sendang yang merupakan 
salah satu kecamatan di Kabupaten Tulungagung yang 
menjadikan peternakan sebagai salah satu mata pencaharian 
penduduknya. Kecamatan Sendang mempunyai jumlah 
penduduk sebanyak 46.557 jiwa dengan jumlah KK 
sebanyak 10.872 KK. 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. Jarak kecamatan Sendang dengan 
Ibu Kota Kabupaten sejauh 19 km. 

Kondisi wilayah umumnya daerah pegunungan dengan 
ketinggian tempat antara 450 meter hingga 1150 meter dari 
permukaan laut yang bersuhu rata-rata 20-280C. Hal tersebut 
sesuai dengan Siregar (1995) yang menyatakan bahwa suhu 
udara yang sangat baik untuk peternakan sapi perah antara 18-
24oC, serta berada pada ketinggian 1200 di atas permukaan air 
laut, karena sapi perah membutuhkan cuaca yang sedikit 
dingin. 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 
setengah teknis seluas 1.506,50 Ha dan untuk lahan darat dan 
pekarangan seluas 155.107 Ha. 

Jenis ternak yang cocok dikembangkan untuk daerah 
dataran tinggi seperti keadaan Kecamatan Sendang adalah 
ternak penghasil susu, yaitu sapi perah jenis PFH. Hal tersebut 
sesuai dengan Siregar (1995), yang menyatakan bahwa sapi 
PFH mempunyai produksi susu rata-rata sebesar 4.500 – 5.000 
liter per laktasi atau 15 -18 liter per hari.  Sedangkan 
kemampuan produksi susu sapi FH dapat mencapai lebih dari 
6.000 liter per laktasi dengan kadar lemak susu rata-rata 3,6%. 



Sapi tersebut banyak dikembangkan karena memiliki sifat 
yang mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan 
mempunyai ciri khusus berwarna belang hitam putih dengan 
tanda segitiga putih di daerah dahi, tanduk relative kecil yang 
menghadap ke depan serta mempunyai warna dada, perut, dan 
kaki yang berwarna putih. Sapi jenis ini cocok hidup pada 
lingkungan sejuk dengan suhu ideal berkisar antara 15 – 24 oC. 

Koperasi Unit Desa (KUD) “Tani Wilis” merupakan 
suatu organisasi yang memiliki banyak usaha yang dijalankan, 
yaitu unit penggilingan padi, unit pelayanan listrik, unit 
pengolahan makanan ternak, unit pertokoan, unit 
penampungan susu, dan unit simpan pinjam. Jumlah anggota 
penuh KUD ”Tani Wilis“ pada tahun 2007 sebanyak 5.987 
orang, pada tahun 2008 sebanyak 5.984 orang, pada tahun 
2009 sebanyak 6.834 orang, pada tahun 2010 sebanyak 5.967 
orang, dan pada tahun 2011 sebanyak 5.832 orang. Namun 
jumlah anggota yang aktif pada tahun 2007 sebanyak 1.456 
orang, pada tahun 2008 sebanyak 1.562 orang, pada tahun 
2009 sebanyak 1.422 orang, pada tahun 2010 sebanyak 1.498 
orang, dan pada tahun 2011 sebanyak 1.535 orang. Sedangkan 
untuk jumlah peternak yang bergabung ke dalam anggota 
KUD “Tani Wilis“ sebanyak 1.318 orang dengan 28 orang 
sebagai ketua kelompok peternak. KUD “Tani Wilis“ 
memiliki jumlah karyawan sebanyak 72 orang yang terdiri dari 
5 orang pengurus, 3 orang pengawas, dan 64 orang karyawan 
tetap. 



 
Gambar 2. Grafik jumlah anggota peternak dan populasi 

ternak di KUD “Tani Wilis“  

Seluruh laporan hasil kegiatan dari setiap unit usaha 
berada di Desa Dono yang merupakan kantor pusat KUD 
“Tani Wilis“ karena setiap unit usahanya berada di lokasi yang 
terpisah. Untuk unit penggilingan padi, unit pelayanan listrik, 
dan unit simpan pinjam terletak di Desa Dono. Sedangkan 
untuk unit pengolahan makanan ternak, unit toko, dan unit 
penampungan susu berada di Desa Sendang. 

4.3 Keadaan Unit Penampungan Susu 
4.3.1 Pembelian Susu 
 Susu yang diusahakan oleh KUD “Tani Wilis”, 
dibeli dari peternak yang merupakan anggota KUD “Tani 
Wilis” dan dilaksanakan di pos-pos penampungan yang 
tersebar di wilayah kerja KUD “Tani Wilis” pada 
kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung. Dengan 
adanya pos-pos penampungan akan memudahkan 
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peternak dalam menyetorkan produksi susu sapinya tanpa 
harus pergi langsung ke pusat penampungan yang jauh 
dari lokasi peternakan. Tersebarnya pos-pos 
penampungan juga akan mempercepat proses 
pengumpulan susu sapi yang dilakukan oleh KUD “Tani 
Wilis” dari peternak sehingga susu lebih cepat 
didinginkan untuk mencegah kerusakan susu. 
 Jumlah pos penampungan susu yang dimiliki KUD 
“Tani Wilis” adalah 1 pos pusat yaitu pos Jengglik I dan 
27 pos pembantu, yaitu pos Jabung, pos Turi, pos 
Gebyug, pos Potrosumo, pos Tambibendo, pos Pakisaji, 
pos Baraan, pos Geger, pos Ngrejeng, pos Kalirejo, pos 
Prigi, pos Pandan, pos Jambuwok, pos Sumberpandan, 
pos Gondang, pos Sendang I, pos Sendang II, pos 
Jengglik II, pos Bangsri, pos Sumberringin, pos 
Ngompak, pos Jagungan, pos  Lungur, pos Tapang, pos 
Puthuk, pos Krosok, dan pos Nglebak. Disetiap pos 
penampungan dilengkapi dengan milkcan ukur untuk 
mengetahui jumlah susu yang disetorkan oleh peternak 
dan Lactometer, yaitu alat untuk mengukur berat jenis 
dan suhu susu. 
 Syarat susu yang diterima oleh KUD “Tani Wilis” 
adalah susu yang memiliki warna, bau, dan rasa asli susu 
sapi segar. Selain itu juga memiliki berat jenis minimal 
1,0230 untuk pagi dan 1,0215 untuk sore dengan suhu 27-
28oC. Susu tersebut dibeli dari peternak dengan harga 
rata-rata Rp 3.250 sampai Rp 3.350 per liter atau sesuai 
dengan grade berdasarkan Berat Jenis (BJ) susu segar. 
Grade 1 dibeli dengan harga Rp 3.400 per liter dengan BJ 
lebih dari 1,028, grade 2 harga Rp 3.200 per liter dengan 
BJ 1,024 – 1,028, grade 3 harga Rp 3.000 per liter dengan 



BJ 1,020 – 1,024 dan grade 4 harga Rp 2.800 per liter 
dengan BJ kurang dari 1,020. 
 Penampungan susu dilakukan dua kali sehari, yaitu 
pagi hari dilakukan pada pukul 04.00-07.00 WIB dan sore 
hari dilakukan pada pukul 15.00-17.00 WIB. Setelah 
semua susu dari peternak terkumpul kemudian akan 
dimasukkan ke dalam bak alumunium yang dilengkapi 
dengan penyaring kotoran berupa kain kassa nilon 
berwarna putih 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. Pengangkutan susu dari setiap pos menuju ke pos 
pusat KUD “Tani Wilis” Sendang dilakukan dengan 
menggunakan 2 unit truck tangki yang berkapasitas 5.000 
liter dan 4.300 liter, serta 11 unit pickup tangki masing-
masing berkapasitas 1.500 liter yang sudah dilengkapi 
dengan pendingin dengan tujuan agar susu tidak rusak 
saat diangkut menuju penampungan pusat. 

 Susu yang dari semua pos penampungan sudah 
terkumpul di pos pusat, kemudian dilakukan beberapa uji 
kualitas susu yaitu meliputi uji reduktase, uji lemak, uji 
karbonat, uji alkohol, dan uji kadar gula. Uji reduktase 
digunakan sebagai perkiraan jumlah bakteri pada susu, 
yaitu apabila waktu perubahan warna cepat diindikasikan 
bahwa jumlah bakteri dalam susu banyak. Penambahan 
gula (sukrosa) pada susu oleh peternak biasanya 
bertujuan agar berat jenis susu lebih tinggi sehingga 
terhindar dari penolakan pos penampungan. 



Tabel 1. Jadwal kegiatan pengumpulan susu segar di KUD 
“Tani Wilis” Sendang 

Waktu 
Kegiatan Keterangan Pagi Sore 

04.00 
- 
06.00 
WIB 

15.00 
- 
16.30 
WIB 

- penyetoran susu 
segar dari anggota 
peternak ke pos 
penampungan 

- pemeriksaan 
organoleptik 

- pencatatan volume 
susu 

- sanitasi peralatan 
susu 

- tiap-tiap pos 
dilakukan uji 
kualitas susu yaitu 
dengan uji 
organoleptik, uji 
alkohol dan berat 
jenis (BJ). 

07.00 
WIB 

17.00 
WIB 

- pengumpulan susu 
segar ke pos pusat 
kemudian 
didinginkan 
menggunakan 
cooling unit. 

- pengujian kualitas 
susu dilakukan di 
laboratotium. 

- pengiriman susu 
segar ke PT. Nestle 
Kejayan. 

- menggunakan 
pick up atau truck 
tangki susu 
dengan dilengkapi 
pendingin. 

- susu diambil 
sampel dan 
dilakukan uji 
kualitas susu oleh 
quality control. 

- menggunakan 
transfer truck 
dengan pendingin 

 Sumber: Data sekunder diolah (2012) 
 



 Kandungan kadar lemak dalam susu di KUD “Tani 
Wilis” minimal 3,9% untuk pagi dan 4,5% untuk sore. 
Hal tersebut sesuai dengan Stefani (2011) yang 
menjelaskan bahwa susu merupakan bahan pangan yang 
memiliki komponen spesifik seperti lemak susu, kasein 
(protein susu), dan laktosa (karbohidrat susu). Persentase 
lemak susu bervariasi antara 2,4% – 5,5%. Protein dalam 
susu mencapai 3,25%. Laktosa adalah karbohidrat utama 
susu dengan proporsi 4,6% dari total susu. 
 KUD “Tani Wilis” memiliki 9 cooling unit yang 
masing-masing berkapasitas 2.500 liter. Cooling unit 
berfungsi untuk mendinginkan atau menurunkan suhu 
susu normal hingga mencapai suhu dibawah 4oC dengan 
tujuan agar susu tidak rusak. Proses pendinginan terlama 
adalah pada saat susu diterima di penampungan induk 
sampai pada saat akan dikirim ke PT. Nestle Indonesia di 
Kejayan, Pasuruan. 

Pencatatan jumlah setoran susu bertujuan sebagai 
dasar pembayaran susu untuk masing-masing peternak. 
Ada dua pencatatan yang dilakukan yaitu satu untuk 
KUD dan satu untuk dipegang peternak sebagai bukti 
penyetoran. Pembayaran pembelian susu dari KUD ke 
peternak dilakukan setiap satu bulan sekali pada akhir 
bulan. 

Jumlah rata-rata penerimaan susu di KUD “Tani 
Wilis” pada tahun 2007 sebanyak 6.055.387 liter, 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. Rincian selengkapnya tentang jumlah produksi susu 



yang diterima oleh KUD “Tani Wilis” Sendang dapat 
dilihat pada Lampiran 3. 

 
Gambar 3. Grafik produksi susu unit penampungan susu KUD 

“Tani Wilis” Sendang 

 Berdasarkan grafik Gambar 2 di atas, bahwa 
jumlah produksi susu terus meningkat setiap tahunnya hal 
tersebut dikarenakan jumlah peternak yang bergabung 
menjadi anggota kelompok unit penampungan susu di 
KUD “Tani Wilis” Sendang juga meningkat, yaitu pada 
tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing 
adalah sebanyak 1.108 orang, 1.196 orang, 1.224 orang, 
1.281 orang dan 1.318 orang. Seiring meningkatnya 
jumlah anggota maka jumlah populasi ternaknya pun juga 
ikut meningkat yaitu pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 
dan 2011 adalah sebanyak 3.566 ekor, 3.918 ekor, 3.974 
ekor, 4.145 ekor dan 4.273 ekor. 
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4.3.2 Penjualan Susu 
 KUD “Tani Wilis” menjual sebagian besar 
produksi susunya ke PT. Nestle Indonesia di Kejayan, 
Pasuruan dalam bentuk susu segar dengan satuan 
kilogram (kg). Karena untuk saat ini KUD “Tani Wilis“ 
belum memproduksi susu segar menjadi susu olahan yang 
siap dikonsumsi. Penjualan produksi susu selain ke PT. 
Nestle ada juga penjualan lokal (eceran), yaitu ke KJUB 
Mitra Tani, KUD Kauman, KUD Pagerwojo, Sari 
Husada, pedagang susu, produsen olahan susu dan lain-
lain dengan harga Rp 4.000 per liter. 
 Dalam pengiriman susu ke PT. Nestle 
menggunakan 3 unit transfer truck yang sudah dilengkapi 
dengan pendingin yang masing-masing berkapasitas 
5.700 kg, 11.300 kg dan 14.500 kg. Pengiriman dilakukan 
setiap dua kali sehari, yaitu setiap pagi dan sore setelah 
proses pendinginan atau penurunan suhu hingga 
mencapai suhu 4oC ke bawah. Rincian tentang standart 
kualitas susu segar yang ditentukan oleh KUD “Tani 
Wilis” dan PT. Nestle dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 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 per kg, grade 2 harga 
susu Rp 3.600 per kg, grade 3 harga susu Rp 3.400 per 
kg, dan grade 4 harga susu Rp 3.200 per kg. 
 



Tabel 2.  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%) 
satuan : coloni/ml (CFU = 
Colony Forming Unit) 

< 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) 
 
 PT. Nestle membeli produksi susu dari KUD “Tani 
Wilis” dengan satuan kilogram (kg) bukan satuan 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 dalam satu bulan, 
yaitu setiap tanggal 10, 20, dan 30, tetapi pembayaran 
tersebut biasanya tidak tepat apabila tanggal tersebut 
bertepatan dengan hari besar atau hari libur (Sabtu-
Minggu). 

4.3.3 Modal Usaha 
 Modal atau disebut juga investasi dalam usaha 
peternakan merupakan dana awal untuk memenuhi suatu 
usaha. Peternakan pada umumnya mempunyai tanah yang 
digunakan sebagai lahan perkandangan usaha. Investasi 
yang dimiliki peternakan pada umumnya selain tanah, 
juga dapat berupa kandang beserta peralatannya, bibit 



atau ternak, pakan, obat-obatan, vaksin, mineral, dan 
desinfektan (Prawirokusumo, 1990). 
 Modal usaha yang ada di unit penampungan susu 
KUD “Tani Wilis” ada dua macam yaitu modal tetap dan 
modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang tidak 
habis akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi, 
misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin (cooling unit), 
peralatan laboratorium, perlengkapan kantor, dan 
kendaraan. Modal tidak tetap adalah modal yang habis 
terpakai dalam satu kali proses produksi, misalnya 
pembelian susu, gaji pegawai, transportasi, administrasi, 
operasional, listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain.  

Tabel 3.  Modal unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” 
Sendang 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
I Modal Tetap:

1. Tanah 91.250.000 0,6270 91.250.000 0,4539 91.250.000 0,4525 91.250.000 0,3948 91.250.000 0,3646
2. Bangunan 67.987.284 0,4671 54.243.613 0,2698 41.365.507 0,2051 30.523.451 0,1321 25.640.112 0,1024
3. Mesin-mesin 36.820.600 0,2530 18.475.300 0,0919 1.375.300 0,0068 442.500 0,0019 430.000 0,0017
4. Peralatan 160.015.000 1,0995 105.034.000 0,5225 79.878.000 0,3961 65.683.000 0,2842 51.981.000 0,2077
5. Kendaraan 412.320.120 2,8330 313.684.960 1,5603 312.540.600 1,5497 215.741.840 0,9334 214.772.150 0,8581
Total Modal Tetap 768.393.004 5,2796 582.687.873 2,8984 526.409.407 2,6102 403.640.791 1,7464 384.073.262 1,5345

II Modal Tidak Tetap:
1. Gaji Karyawan 63.840.000 0,4386 61.660.000 0,3067 67.040.000 0,3324 66.605.000 0,2882 68.428.000 0,2734
2. Lis trik dan Air 520.010 0,0036 579.510 0,0029 566.045 0,0028 827.800 0,0036 625.515 0,0025
3. Telepon 120.000 0,0008 175.000 0,0009 134.500 0,0007 240.000 0,0010 223.678 0,0009
4. Transportasi 9.173.925 0,0630 9.400.000 0,0468 10.440.000 0,0518 8.867.625 0,0384 10.778.500 0,0431
5. Pembelian Susu 13.707.012.975 94,1800 19.444.946.691 96,7226 19.558.476.136 96,9813 22.628.828.253 97,9077 24.560.493.230 98,1252
6. Pajak 90.000 0,0006 90.000 0,0004 90.000 0,0004 90.000 0,0004 90.000 0,0004
7. Lain-lain 4.908.400 0,0337 4.285.000 0,0213 4.115.000 0,0204 3.315.000 0,0143 5.050.000 0,0202
Total Modal Tidak Tetap 13.785.665.310 94,7204 19.521.136.201 97,1016 19.640.861.681 97,3898 22.708.773.678 98,2536 24.645.688.923 98,4655
Total Modal 14.554.058.314 100,0000 20.103.824.074 100,0000 20.167.271.088 100,0000 23.112.414.469 100,0000 25.029.762.185 100,0000

Tahun
No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 



Persentase modal tetap yang dimiliki oleh unit 
penampungan susu KUD “Tani Wilis” yaitu pada tahun 
2007 sebesar 5,28%, tahun 2008 sebesar 2,90%, tahun 
2009 sebesar 2,61%, tahun 2010 sebesar 1,75% dan pada 
tahun 2011 sebesar 1,55% dari total modal. Modal untuk 
kendaraan menyumbang persentase terbesar dalam modal 
tetap, hal tersebut karena kendaraan digunakan setiap dua 
kali sehari sebagai alat trasportasi untuk mengangkut susu 
dari pos-pos penampungan ke penampungan pusat dan 
juga ke PT. Nestle sehingga lebih cepat mengalami 
kerusakan yang membutuhkan modal untuk perbaikan. 

Pada dasarnya setiap tahun total modal dari unit 
penampungan susu mengalami peningkatan, hal tersebut 
disebabkan karena meningkatnya modal pembelian susu 
yang merupakan persentase terbesar dari modal usaha 
yaitu pada tahun 2007 sebesar 94,18%, pada tahun 2008 
sebesar 96,72%, pada tahun 2009 sebesar 96,98%, pada 
tahun 2010 sebesar 97,91% dan pada tahun 2011 sebesar 
98,12% dari total modal. Besarnya persentase modal tidak 
tetap untuk pembelian susu terjadi karena produksi susu 
yang dibeli dari anggota peternak jumlahnya juga sangat 
banyak dan terus meningkat yaitu pada tahun 2007, 2008, 
2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 16.821 
liter, 18.455 liter, 18.837 liter, 20.825 liter dan 21.770 
liter per hari. Untuk rincian selengkapnya tentang jumlah 
produksi susu yang diterima KUD “Tani Wilis” Sendang 
dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

 



4.4 Biaya Produksi 
Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan 
digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh 
perusahaan tersebut. Untuk analisis biaya produksi perlu 
diperhatikan dua jangka waktu, yaitu (1) jangka panjang, yaitu 
jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami 
perubahan dan (2) jangka pendek, yaitu jangka waktu dimana 
sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya 
tidak dapat berubah (Harih, 2010). 

Biaya produksi yang ada di unit penampungan susu KUD 
“Tani Wilis” termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya tidak 
tetap, karena dalam satu siklus produksi memakan waktu 
sekitar satu tahun dan kurang dari satu tahun. Biaya tetap 
merupakan penyusutan dari modal tetap kecuali tanah 
ditambah dengan pajak bumi dan bangunan (PBB). Besar total 
biaya produksi sangat bervariasi atau tidak tetap yang 
disebabkan meningkatnya harga-harga dari faktor-faktor 
produksi juga penambahan modal pada unit penampungan 
susu di KUD “Tani Wilis”. 

Sama halnya dengan modal usaha unit penampungan susu 
di KUD “Tani Wilis” Sendang, biaya produksi untuk 
kendaraan menyumbang persentase terbesar dalam biaya tetap, 
yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,30%, pada tahun 2008 dan 
2009 sebesar 0,16%, pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 0,09% 
dari total biaya produksi. Hal tersebut karena kendaraan 
digunakan setiap dua kali sehari sebagai alat trasportasi untuk 
mengangkut susu dari pos-pos penampungan ke penampungan 
pusat dan juga ke PT. Nestle sehingga lebih cepat mengalami 
kerusakan yang membutuhkan biaya untuk perbaikan. 



Tabel 4.  Biaya produksi unit penampungan susu KUD “Tani 
Wilis” Sendang 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
I Biaya Tetap:

1. Penyusutan
    a) Bangunan 1.223.771 0,0088 976.385 0,0050 744.579 0,0038 549.422 0,0024 461.522 0,0019
    b) Mesin-mesin 1.841.030 0,0133 923.765 0,0047 68.765 0,0003 22.125 0,0001 21.500 0,0001
    c) Peralatan 5.760.540 0,0416 3.781.224 0,0193 2.875.608 0,0146 2.364.588 0,0104 1.871.316 0,0076
    d) Kendaraan 41.232.012 0,2980 31.368.496 0,1604 31.254.060 0,1588 21.574.184 0,0949 21.477.215 0,0871
2. Pajak 90.000 0,0007 90.000 0,0005 90.000 0,0005 90.000 0,0004 90.000 0,0004
Total Biaya Tetap 50.147.353 0,3624 37.139.870 0,1899 35.033.012 0,1781 24.600.319 0,1082 23.921.553 0,0970

II Biaya Tidak Tetap:
1. Gaji Karyawan 63.840.000 0,4614 61.660.000 0,3153 67.040.000 0,3407 66.605.000 0,2930 68.428.000 0,2774
2. Listrik dan Air 520.010 0,0038 579.510 0,0030 566.045 0,0029 827.800 0,0036 625.515 0,0025
3. Telepon 120.000 0,0009 175.000 0,0009 134.500 0,0007 240.000 0,0011 223.678 0,0009
4. Transportasi 9.173.925 0,0663 9.400.000 0,0481 10.440.000 0,0531 8.867.625 0,0390 10.778.500 0,0437
5. Pembelian Susu 13.707.012.975 99,0697 19.444.946.691 99,4210 19.558.476.136 99,4037 22.628.828.253 99,5405 24.560.493.230 99,5580
6. Lain-lain 4.908.400 0,0355 4.285.000 0,0219 4.115.000 0,0209 3.315.000 0,0146 5.050.000 0,0205
Total Biaya Tidak Tetap 13.785.575.310 99,6376 19.521.046.201 99,8101 19.640.771.681 99,8219 22.708.683.678 99,8918 24.645.598.923 99,9030
Total Biaya 13.835.722.663 100,0000 19.558.186.071 100,0000 19.675.804.693 100,0000 22.733.283.997 100,0000 24.669.520.476 100,0000

Tahun
UraianNo. 2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Nilai persentase biaya tidak tetap yang terbesar pada 
unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” Sendang adalah 
biaya pembelian susu dari peternak, yaitu sebesar 99,07% 
pada tahun 2007, sebesar 99,42% pada tahun 2008, sebesar 
99,40% pada tahun 2009, sebesar 99,54% pada tahun 2010, 
dan pada tahun 2011 sebesar 99,56% dari total biaya produksi. 
Meningkatnya biaya pembelian susu terjadi karena produksi 
susu yang dibeli dari anggota peternak jumlahnya juga sangat 
banyak dan terus meningkat yaitu pada tahun 2007, 2008, 
2009, 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 6.055.387 liter, 
6.643.830 liter, 6.781.201 liter, 7.496.853 liter, dan 7.837.372 
liter. 



Selain jumlah produksi susu yang meningkat juga 
dipengaruhi oleh perubahan kualitas susu sehingga 
mempengaruhi harga beli susu per liter yaitu dari rata-rata Rp 
2.251 per liter pada tahun 2007, meningkat menjadi rata-rata 
Rp 2.856 per liter pada tahun 2008, menjadi rata-rata Rp 2.922 
per liter pada tahun 2009, menjadi rata-rata Rp 3.018 per liter 
pada tahun 2010 dan meningkat lagi menjadi rata-rata Rp 
3.134 per liter pada tahun 2011. Untuk rincian selengkapnya 
tentang pembelian susu segar dari peternak dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

4.5 Penerimaan 
Siregar (1995) menyatakan bahwa penerimaan dari usaha 

sapi perah terdiri dari penjualan susu, penjualan sapi-sapi afkir 
yang sudah tidak berproduksi, penjualan anak sapi yang tidak 
digunakan untuk peremajaan, dan dari penjualan pupuk 
kandang. Sumber penerimaan usaha sapi perah yang terbesar 
adalah dari penjualan susu. Besar kecilnya penerimaan usaha 
sapi perah sangat tergantung dari jumlah produksi susu yang 
diproduksi dan harga penjualan susu. Sumber penerimaan 
dalam usaha pemeliharaan sapi perah ada tiga, yaitu penjualan 
susu, penjualan sapi-sapi afkir yang tidak diproyeksikan untuk 
peremajaan dan dari penjualan kotoran sapi yang berupa 
pupuk kandang. 

Sumber penerimaan unit penampungan susu KUD “Tani 
Wilis” Sendang terdiri dari distribusi PT. Nestle dan penjualan 
Lokal (Eceran). Total penerimaan pada tahun 2007 sebesar Rp 
17.511.490.974 dengan rincian penjualan ke PT. Nestle 
sebesar 96,71%  dan penjualan ke lokal sebesar 3,29%. Total 
penerimaan pada tahun 2008 sebesar Rp 23.610.301.139 
dengan rincian penjualan ke PT. Nestle sebesar 98,08% dan 



penjualan ke lokal sebesar 1,92%. Total penerimaan pada 
tahun 2009 sebesar Rp 24.191.792.295 dengan rincian 
penjualan ke PT. Nestle sebesar 98,33% dan penjualan ke 
lokal sebesar 1,67%. Total penerimaan pada tahun 2010 
sebesar Rp 27.499.819.490 dengan rincian penjualan ke PT. 
Nestle sebesar 98,92% dan penjualan ke lokal sebesar 1,08%. 
Total penerimaan pada tahun 2011 sebesar Rp 30.074.413.804 
dengan rincian penjualan ke PT. Nestle sebesar 99,52% dan 
penjualan ke lokal sebesar 0,48%. Rincian selengkapnya dapat 
dilihat pada Lampiran 6.  

 
Gambar 4. Grafik penjualan susu unit penampungan susu 

KUD “Tani Wilis” Sendang 

Berdasarkan gambar grafik penjualan susu di atas 
menunjukkan bahwa penjualan susu ke PT. Nestle terus 
meningkat setiap tahunnya, selain dikarenakan jumlah 
produksi susu yang meningkat juga dipengaruhi oleh kualitas 
susu yang meningkat pula. Pada tahun 2007 ke tahun 2008 
penjualan susu meningkat tajam yaitu sebesar 36,75% karena 
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produksi susu yang diterima dari peternak mengalami 
peningkatan diiringi dengan peningkatan kualitas dan harga 
jual susu ke PT. Nestle. Kualitas susu yang semakin baik maka 
mempengaruhi grade susu yang dapat meningkatkan harga 
jual sehingga penjualan susu pada tahun 2007 ke tahun 2008 
meningkat tajam. Peningkatan pada tahun 2008 ke tahun 2009 
hanya sebesar 2,72%, hal tersebut disebabkan karena 
peningkatan produksi susu yang sedikit dan tidak adanya 
peningkatan kualitas susu yang signifikan yang dapat 
meningatkan harga jual susu yang lebih tinggi. Terjadi 
keseimbangan peningkatan penjualan susu yang relative 
seimbang yaitu pada tahun 2009 ke 2010 sebesar 14,35% dan 
dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 10,03% dikarenakan 
terjadi keseimbangan antara peningkatan produksi susu dan 
kualitas susu yang sehingga secara otomatis juga 
meningkatkan harga jual susu yang seimbang. 

Sedangkan penjualan eceran atau penjualan lokal pada 
setiap tahunnya terus mengalami penurunan, hal tersebut 
disebabkan karena permintaan dari konsumen yang semakin 
menurun. Sisa dari permintaan-permintaan tersebut, semuanya 
disetorkan atau dikirim langsung ke PT. Nestle karena 
merupakan pembeli tunggal atau merupakan sumber 
pendapatan utama dari unit penampungan susu milik KUD 
“Tani Wilis” Sendang. Pada tahun 2007 penjualan lokal 
sebesar Rp 576.755.439 menurun sebesar 21,51% menjadi Rp 
452.724.446 pada tahun 2008, karena adanya penurunan 
permintaan susu dari KJUB Mitra Tani, permintaan Sari 
Husada dan penjual susu maupun produsen olahan susu. 
Menurun sebesar 10,79% menjadi Rp 403.863.088 pada tahun 
2009, karena masih adanya permintaan susu dari KJUB Mitra 
Tani dan sedikit permintaan hutang susu dari KUD lain, 



seperti KUD Pagerwojo dan KUD Kauman. Menurun lagi 
sebesar 26,29% menjadi Rp 297.680.102 pada tahun 2010, 
karena tidak adanya permintaan dari pihak KJUB Mitra Tani 
maupun dari KUD lain. Pada tahun 2011 menurun lagi sebesar 
51,43% menjadi Rp 144.596.472, karena permintaan susu 
hanya dari konsumen dalam skala rumah tangga dan sebagian 
dari penjual susu maupun produsen susu olahan. 

4.6 Keuntungan 
Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan total 

dengan biaya-biaya dimana biaya tersebut adalah biaya tetap 
dan biaya tidak tetap. Keuntungan yang diperoleh dari suatu 
usaha akan semakin besar bila selisih antara nilai penerimaan 
dan nilai biaya semakin besar (Soekartawi, 1993). 

Winardi (1996) menyatakan bahwa pendapatan 
perusahaaan merupakan penerimaan yang diperoleh setelah 
dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selam proses 
produksi. Pendapatan suatu produksi terdiri dari perbedaan 
antara nilai output dan nilai input, dimana nilai output adalah 
hasil yang dicapai oleh suatu usaha bilamana produksinya 
dijual dan nilai input merupakan biaya-biaya yang harus 
dikeluarkan saat proses produksi. 

Prosentase sapi laktasi merupakan faktor penting yang tak 
dapat diabaikan dalam tata laksana yang baik dalam suatu 
peternakan untuk menjamin pendapatan peternak. Peternakan 
sapi perah yang mempunyai sapi laktasi sebanyak 60% atau 
lebih maka akan menguntungkan. Sapi laktasi akan mampu 
menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya 
pakannya, namun demikian masih banyak peternakan sapi 
perah yang menderita kerugian. Penyebab kerugian tersebut 
adalah pada struktur kepemilikan sapi yaitu sapi yang laktasi 



jumlahnya lebih sedikit sehingga menanggung beban yang 
terlalu berat yaitu memberi pakan sapi-sapi lain yang tidak 
produktif (Sudono, 2004). 

Keuntungan bersih setelah dipotong pajak pendapatan 
10% yang diperoleh dari unit penampungan susu KUD “Tani 
Wilis” pada tahun 2007 sebesar Rp 3.308.191.480, pada tahun 
2008 sebesar Rp 3.646.903.561, pada tahun 2009 sebesar Rp 
4.064.388.842, pada tahun 2010 sebesar Rp 4.289.881.944 dan 
pada tahun 2011 sebesar Rp 4.864.403.995. Rincian 
selengkapnya tentang laporan laba-rugi unit penampungan 
susu KUD “Tani Wilis” Sendang dapat dilihat pada Lampiran 
6. 

 
Gambar 5. Grafik keuntungan bersih unit penampungan susu 
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Berdasarkan gambar grafik keuntungan bersih 
menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh terus 
meningkat setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan karena 
total penerimaan yang juga terus meningkat. Walaupun total 
biaya produksi mengalami peningkatan, namun terjadi 
keseimbangan dengan ikut meningkatnya hasil penjualan 
produksi susu sehingga KUD “Tani Wilis” Sendang 
memperoleh keuntungan. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 
mengalami sedikit kenaikan perolehan keuntungan, hal 
tersebut dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi besar 
daripada peningkatan penerimaan yang lebih sedikit. 
Keuntungan merupakan hasil selisih antara hasil penjualan 
seluruh produksi susu yang dengan biaya produksi yang 
dikeluarkan selama proses produksi. Jadi besar kecilnya 
pendapatan atau keuntungan tergantung dari penerimaan dan 
biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. 

4.7 Analisis Finansial 
Analisis finansial merupakan suatu evaluasi usaha yang 

menyeluruh sebagai dasar persetujuan tentang layak atau 
tidaknya suatu usaha yang ditinjau dari besar kecilnya arus 
penerimaan dan arus pengeluaran. Hal tersebut sesuai dengan 
Soetriono (2011), yang menyatakan bahwa analisis finansial 
adalah analisis kelayakan yang melihat dari sudut pandang 
petani sebagai pemilik. Analisis finansial diperhatikan 
didalamnya adalah dari segi cash-flow yaitu perbandingan 
antara hasil penerimaan atau penjualan kotor (gross-sales) 
dengan jumlah biaya-biaya (total cost) yang dinyatakan dalam 
nilai sekarang untuk mengetahui kriteria kelayakan atau 
keuntungan suatu proyek. 



Kelayakan unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” 
Sendang dapat diketahui dengan memperhatikan hasil 
perhitungan, berikut ini: 

4.7.1 Net Present Value (NPV) 
Net Present Value (NPV) merupakan selisih antara 

Cash In Flow (Penerimaan) dengan Cash Out Flow 
(Pengeluaran) usaha yang telah dihitung dengan 
menggunakan metode Present Value. Net Present Value 
(NPV) dihitung dengan menggunakan Social Discount 
Rate sebesar 6%, hal tersebut berdasarkan besarnya rata-
rata tingkat suku bunga deposito per tahun pada unit 
penampungan susu di KUD “Tani Wilis” Sendang. Nilai 
yang diperoleh dalam menjalankan suatu usaha akan 
dinyatakan layak apabila memiliki nilai NPV lebih dari 
nol atau tidak bernilai negatif. Apabila diperoleh nilai 
NPV sama dengan nol maka usaha tersebut mengalami 
Break Event Point (BEP). 

Nilai Net Present Value (NPV) yang diperoleh 
pada unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” Sendang 
selama 5 tahun terakhir pada tingkat suku bunga deposito 
6% per tahun adalah sebesar Rp 2.404.883.063, berarti 
usaha tersebut layak atau dapat dilanjutkan karena nilai 
NPV lebih dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa unit 
penampungan susu memperoleh keuntungan lebih besar 
dari pada tingkat suku bunga deposito 6% per tahunnya 
dari total biaya yg dikeluarkan selama menjalankan usaha 
tersebut. Rincian selengkapnya tentang perhitungan nilai 
Net Present Value (NPV) dapat dilihat pada Tabel 5. 

 



Tabel 5. Nilai Net Present Value 

Tahun Discount Rate 6% Proceeds Present Value 6%
2007 0,94340 3.358.248.833 3.168.171.949
2008 0,89000 3.683.953.431 3.278.718.554
2009 0,83962 4.099.331.854 3.441.881.011
2010 0,79209 4.314.392.263 3.417.386.968
2011 0,74726 4.888.235.548 3.652.782.896

16.958.941.377
14.554.058.314

2.404.883.063

PV Proceeds
PV Investasi
Net Present Value
Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Syamsuddin (2002), menyatakan bahwa Net 
Present Value merupakan selisih antara cash inflow yang 
didiskonto pada tingkat bunga minimum dikurangi 
dengan nilai investasi. Keputusan tentang apakah suatu 
proyek dapat diterima atau tidak akan sangat tergantung 
pada hasil perhitungan net present value dari proyek 
tersebut. Usulan-usulan proyek akan diterima apabila 
NPV > 0. NPV lebih besar atau sama dengan nol 
menunjukkan kepada suatu keadaan dimana hasil yang 
diperoleh adalah lebih besar atau sama dengan rate of 
return minimum yang sudah ditetapkan. Proyek-proyek 
yang NPV-nya lebih kecil dari nol tidak dapat diterima 
karena hasil yang diperoleh berarti lebih kecil dari biaya 
modal atau cash of capital yang sudah ditetapkan. 

4.7.2 Internal Rate of Return (IRR) 
Internal Rate of Return adalah suatu teknik untuk 

membuat peringkat usulan investasi dengan 



menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang 
dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang 
menyamakan nilai sekarang arus kas masuk dengan 
investasi awalnya (Astuti, 2004). Analisis Internal Rate of 
Return (IRR) digunakan untuk melihat kemampuan 
investasi yang dikeluarkan pada keuntungan dalam 
kegiatan unit penampungan susu dengan perhitungan 
secara finansial serta mengukur tingkat bunga bank atau 
Opportunity Cost of Capital (Prawirokusumo, 1990). 

Kemampuan investasi yang dikeluarkan pada 
keuntungan dalam kegiatan unit penampungan susu di 
KUD “Tani Wilis" dengan perhitungan secara finansial 
serta mengukur tingkat suku bunga sebesar 12% dan 
13%. Kedua suku bunga tersebut merupakan nilai suku 
bunga yang dapat menghasilkan nilai IRR yang 
mendekati nol, dimana suku bunga pertama bernilai 
positif sedangkan nilai suku bunga yang kedua bernilai 
negatif. Nilai Internal Rate of Return (IRR) yang 
diperoleh pada suku bunga 12% adalah sebesar Rp 
519.178.238 sedangkan pada suku bunga 13% diperoleh 
nilai IRR sebesar Rp -556.770.567. Rincian selengkapnya 
tentang perhitungan Internal Rate of Return (IRR) dapat 
dilihat pada Lampiran 8. 

Mulyadi (2001), menjelaskan bahwa Internal Rate 
of Return menunjukkan tingkat bunga yang 
menggambarkan bahwa antara penerimaan dan 
pengeluaran (cost) yang telah dihitung dengan nilai 
sekarang pada awal tahun penanamannya (present value). 
Syamsuddin (2002), menyatakan bahwa IRR adalah 
tingkat discount yang akan menyebabkan NPV sama 



dengan nol, karena present value cash inflow pada tingkat 
discount tersebut akan sama dengan initial investment. 

Nilai IRR diperlukan untuk membandingkan 
dengan nilai suku bunga deposito yang berlaku di 
lembaga finansial seperti bank atau yang lainnya yang 
bergerak dalam suatu usaha. Suatu usaha dianggap layak 
untuk dikembangkan lebih lanjut apabila hasil 
perhitungan IRR lebih besar daripada suku bunga 
deposito yang berlaku, dan dianggap tidak layak untuk 
dikembangkan apabila hasil perhitungan IRR kurang dari 
suku bunga yang berlaku. Unit penampungan susu di 
KUD “Tani Wilis” memiliki nilai IRR sebesar 12,48% 
keuntungan dalam waktu satu tahun, maka unit usaha 
tersebut layak untuk terus dikembangkan karena nilai IRR 
lebih besar dari suku bunga deposito yang berlaku yaitu 
6% per tahun. 

4.7.3 Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 
B/C ratio merupakan ukuran berdiskonto manfaat 

proyek yang pertama dikenal. Nilai mutlak B/C ratio akan 
berbeda tergantung pada tingkat bunga, semakin tinggi 
tingkat bunga semakin rendah B/C ratio yang dihasilkan. 
Jika tingkat bunga yang dipilih cukup tinggi maka B/C 
ratio akan kurang dari satu (Adalina, 2008). 

Syamsuddin (2002), menjelaskan bahwa Benefit 
Cost Ratio (B/C Ratio) adalah indeks perbandingan antara 
keuntungan dari tahun-tahun yang bersangkutan yang 
telah dihitung dengan nilai uang sekarang pada awal 
tahun penanaman yang bersifat positif sebagai pembilang 
dan keuntungan yang bersifat negatif sebagai penyebut. 



Keuntungan yang dihasilkan setiap tahun dinilai dengan 
nilai absolut. 

Hasil perhitungan nilai Benefit Cost Ratio (B/C 
Ratio) sebesar 1,17, hal tersebut menunjukkan bahwa 
keuntungan yang diperoleh unit penampungan susu di 
KUD “Tani Wilis” dapat menutup modal yang 
dikeluarkan pada awal tahun pertama sehingga usaha 
tersebut layak untuk dilanjutkan. Secara keseluruhan hasil 
B/C Ratio yang diperoleh pada 5 tahun terakhir 
menjelaskan perbandingan antara penerimaan yang 
artinya setiap Rp 1.000 yang diinvestasikan maka akan 
memperoleh penerimaan sebesar Rp 1.170 atau 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 170. Rincian 
tentang perhitungan B/C Ratio dapat dilihat selengkapnya 
pada Lampiran 7. Kriteria ini memberikan pedoman 
bahwa usaha dipilih atau diterima dengan keputusan jika 
B/C Ratio > 1 begitu pula sebaliknya bila B/C Ratio < 1 
akan ditolak. Atau dengan kata lain, apabila B/C Ratio > 
1 maka usaha tersebut layak untuk dikembangkan, 
sedangkan apabila B/C Ratio < 1 maka usaha tersebut 
tidak layak untuk dikembangkan (Mulyadi, 2001). 

4.7.4 Pay Back Period (PBP) 
Payback Period yaitu cara untuk mengetahui kapan 

atau berapa lama modal yang ditanam akan kembali atau 
kapan masa pembayaran kembali dilakukan yaitu pada 
saat kas netto dapat menutup kembali seluruh ongkos 
proyek atau ongkos investasi. Tingkat bunga tidak 
dihitung bila menghitung masa pembayaran kembali 
(Prawirokusumo, 1990). 



Pendapat Nafarin (2004), yang menyatakan bahwa 
Payback Period adalah jangka waktu yang diperlukan 
untuk memulihkan atau mendapatkan kembali modal 
yang diinvestasikan, metode ini memperhitungkan arus 
kas masuk bersih, tetapi tidak memperhitungkan nilai 
waktu dari uang. Payback Period menunjukkan hubungan 
sederhana antara hasil tahunan terhadap hasil investasi 
yang ditanamkan. 

Tabel 6. Akumulasi pendapatan (proceed) unit penampungan 
susu KUD “Tani Wilis” 

Tahun Modal Awal Proceeds Akumulasi Keuntungan
0 14.554.058.314

2007 3.358.248.833 3.358.248.833
2008 3.683.953.431 7.042.202.264
2009 4.099.331.854 11.141.534.118
2010 4.314.392.263 15.455.926.381
2011 4.888.235.548 20.344.161.929

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 
Payback Period (PBP) yang menunjukkan bahwa modal 
seluruhnya yang telah digunakan atau untuk investasi 
selama menjalankan unit penampungan susu tersebut 
akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun 9 bulan 15 
hari. Rincian selengkapnya tentang perhitungan nilai 
Payback Period (PBP) dapat dilihat pada Lampiran 9. 
Waktu tersebut tergolong pendek karena perusahaan 
menargetkan investasi akan kembali dalam waktu 5 
tahun. Kurun waktu tersebut dapat diketahui bahwa suatu 
usaha yang telah dijalankan dapat memenuhi kewajiban 



keuangan lebih cepat untuk dapat mengembalikan seluruh 
nilai investasi yang telah ditanamkan di dalam unit 
penampungan susu KUD “Tani Wilis”. 

Tabel 7. Hasil analisis finansial unit penampungan susu KUD 
“Tani Wilis” Sendang 

No. Analisis Nilai
1. Net Present Value  (NPV) Rp 2.404.883.063
2. Internal Rate of Return  (IRR) 12,48%
3. Benefit Cost Ratio  (B/C Ratio) 1,17
4. Pay Back Period  (PBP) 3 tahun 9 bulan 15 hari

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Adalina (2008), menyatakan apabila masa 
pembayaran kembali dari suatu investasi yang diusulkan 
lebih pendek dari masa pembayaran maksimum, maka 
usul investasi tersebut diterima, dan sebaliknya jika masa 
pembayaran kembali dari suatu investasi yang diusulkan 
lebih panjang dari masa pembayaran maksimum maka 
usul investasi tersebut ditolak. Dengan kata lain, semakin 
cepat dalam pengembalian biaya investasi suatu proyek 
maka semakin baik usaha tersebut karena semakin lancar 
perputaran modal. 

 
 
 
 
 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Unit penampungan susu yang dijalankan oleh KUD “Tani 
Wilis” Sendang secara keseluruhan dapat disimpulkan 
berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan sebagai berikut: 
1. Usaha tersebut memperoleh keuntungan, berdasarkan total 

penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada total biaya 
yang dikeluarkan untuk proses produksi. 
a. Total biaya produksi dari tahun 2007 sebesar Rp 

13.835.722.663 meningkat sebesar 78,30 % menjadi Rp 
24.669.520.476 pada tahun 2011. 

b. Total penerimaan dari tahun 2007 sebesar Rp 
17.511.490.974 meningkat sebesar 71,74 % menjadi Rp 
30.074.413.804 pada tahun 2011. 

c. Keuntungan bersih yang diperoleh dari tahun 2007 
sebesar Rp 3.308.191.480 meningkat sebesar 47,04 % 
menjadi 4.864.403.995 pada tahun 2011. 

2. Usaha tersebut layak untuk terus dikembangkan 
berdasarkan perolehan nilai analisis finansialnya. 
a. Nilai Net Present Value (NPV) yang diperoleh pada 

tingkat suku bunga deposito 6 % per tahun adalah 
sebesar Rp 2.404.883.063. 

b. Nilai Internal Rate of Return (IRR) lebih besar dari 
suku bunga deposito yang berlaku yaitu 6 % per tahun 
adalah sebesar 12,48 %.  

c. Nilai Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) yang diperoleh 
lebih besar dari nol yaitu sebesar 1,17. 



d. Nilai Payback Period (PBP) menunjukkan bahwa modal 
atau investasi yang digunakan akan kembali dalam 
jangka waktu 3 tahun 9 bulan 15 hari. 

5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil 

penelitian dan hasil perhitungan, adalah sebagai berikut: 
1. KUD “Tani Wilis” Sendang dalam menjalankan unit 

penampungan susu harus selalu memperhatikan dan 
memberikan penyuluhan terhadap anggota peternak tentang 
manajemen pemeliharaan sapi perah misalnya seperti 
manajemen kandang, pakan, kesehatan dan pemerahan 
sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas 
produksi susu yang mempengaruhi harga jual susu tersebut. 
Apabila kuantitas dan kualitas produksi susu meningkat 
maka harga jual susu tersebut tinggi sehingga keuntungan 
yang diperoleh lebih besar dan pengembalian modal pun 
akan lebih cepat. 

2. Produksi susu segar unit penampungan susu KUD “Tani 
Wilis” Sendang tergolong tinggi yang dapat memberikan 
peluang untuk memproduksi produk olahan susu yang siap 
untuk dikonsumsi, sehingga mampu meningkatkan nilai 
jual yaitu harga susu yang sudah diolah lebih tinggi 
daripada harga susu yang dijual dalam keadaan masih 
segar. Selain itu juga memberikan perluasan pasar dengan 
tujuan agar KUD tidak bergantung hanya pada satu 
pembeli yaitu PT. Nestle yang menjadi penentu 
kelangsungan unit penampungan susu KUD “Tani Wilis”. 
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Lampiran 1. Peta wilayah kerja KUD “Tani Wilis” Sendang 

 



Lampiran 2. Standart kualitas susu segar dari KUD “Tani Wilis” dan 
PT. Nestle 

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Kriteria 
Standar Kualitas 

Keterangan KUD “Tani Wilis” 
ke Peternak 

PT. Nestle ke KUD 
“Tani Wilis” 

1 Total Solid (TS) Rata-rata 12% Minimal 12% Tahun 2004 pernah 
terjadi penolakan karena 
residu antibiotik. 
Kemudian susu tersebut 
dijual ke Pabrik Susu 
Bendera dengan harga 
Rp 1.000,00 per liter. 

2 Total Bakteri (TPC) Maksimal 1 juta Kurang dari 1 juta 
3 Pemalsuan susu Negatif Negatif 
4 Alkohol 75% Negatif Negatif 
5 Residu antibiotik Negatif Negatif 
6 Suhu susu Segar (27oC – 28oC) Dingin (minimal 4oC) 
7 Logam berbahaya Negatif Negatif 

 



Lampiran 3. Jumlah produksi susu yang diterima oleh KUD 
“Tani Wilis” Sendang 

2007 2008 2009 2010 2011
1 Januari 513.741 507.149 552.730 602.603 630.481
2 Februari 446.357 465.889 503.803 528.145 567.622
3 Maret 475.319 508.355 557.798 584.110 626.824
4 April 469.305 484.831 529.272 580.298 612.957
5 Mei 483.239 536.582 544.045 617.451 642.107
6 Juni 475.763 562.111 552.015 607.736 636.918
7 Juli 530.458 621.027 586.372 653.379 666.820
8 Agustus 543.266 618.662 590.286 670.256 681.769
9 September 525.328 587.059 565.803 648.993 664.179
10 Oktober 551.187 614.489 605.380 689.404 710.420
11 November 521.299 581.287 590.909 651.463 685.705
12 Desember 520.125 556.389 602.789 663.017 711.570

Total Produksi 6.055.387 6.643.830 6.781.201 7.496.853 7.837.372
Rata-rata per Bulan 504.616 553.653 565.100 624.738 653.114
Rata-rata per Hari 16.821 18.455 18.837 20.825 21.770

No. Bulan Produksi Susu (Liter)

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Pembelian susu segar dari peternak 

Produksi Harga Produksi Harga Produksi Harga Produksi Harga Produksi Harga
(Liter) (Rp/Liter) (Liter) (Rp/Liter) (Liter) (Rp/Liter) (Liter) (Rp/Liter) (Liter) (Rp/Liter)

1 Januari 513.741 1.765 906.878.235 507.149 2.638 1.337.974.602 552.730 2.974 1.643.819.764 602.603 2.985 1.798.473.933 630.481 3.093 1.950.078.352
2 Februari 446.357 1.841 821.803.217 465.889 2.838 1.322.418.983 503.803 2.952 1.487.227.194 528.145 2.999 1.583.710.692 567.622 3.128 1.775.498.348
3 Maret 475.319 1.923 914.077.924 508.355 2.889 1.468.878.636 557.798 2.969 1.656.101.520 584.110 3.008 1.756.920.353 626.824 3.121 1.956.099.595
4 April 469.305 1.988 933.144.268 484.831 2.921 1.415.983.980 529.272 2.923 1.547.062.787 580.298 3.022 1.753.869.463 612.957 3.167 1.941.533.679
5 Mei 483.239 2.180 1.053.556.477 536.582 2.980 1.598.927.211 544.045 2.884 1.569.025.059 617.451 3.021 1.865.331.820 642.107 3.152 2.023.921.327
6 Juni 475.763 2.302 1.095.111.765 562.111 2.971 1.670.082.169 552.015 2.838 1.566.617.151 607.736 3.025 1.838.673.368 636.918 3.154 2.008.527.377
7 Juli 530.458 2.360 1.252.071.579 621.027 2.993 1.858.451.812 586.372 2.805 1.644.773.460 653.379 3.012 1.968.002.177 666.820 3.122 2.081.666.120
8 Agustus 543.266 2.350 1.276.522.011 618.662 2.941 1.819.743.100 590.286 2.823 1.666.378.084 670.256 3.014 2.020.392.303 681.769 3.103 2.115.598.315
9 September 525.328 2.365 1.242.381.456 587.059 2.944 1.728.397.180 565.803 2.811 1.590.470.828 648.993 3.015 1.956.877.018 664.179 3.119 2.071.281.688
10 Oktober 551.187 2.551 1.406.219.465 614.489 2.921 1.794.990.883 605.380 2.839 1.718.902.445 689.404 3.019 2.081.392.740 710.420 3.142 2.231.784.336
11 November 521.299 2.636 1.374.065.389 581.287 3.006 1.747.289.247 590.909 2.870 1.696.138.567 651.463 3.036 1.977.679.561 685.705 3.150 2.159.962.633
12 Desember 520.125 2.752 1.431.181.189 556.389 3.023 1.681.808.888 602.789 2.940 1.771.959.279 663.017 3.058 2.027.504.824 711.570 3.154 2.244.541.460

6.055.387 13.707.012.975 6.643.830 19.444.946.691 6.781.201 19.558.476.136 7.496.853 22.628.828.253 7.837.372 24.560.493.230

Pembelian (Rp) Pembelian (Rp)

Pembelian Susu
2007 2008 2009 2010 2011

No. Bulan
Pembelian (Rp) Pembelian (Rp) Pembelian (Rp)

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Modal unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” Sendang 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
I Modal Tetap:

1. Tanah 91.250.000 0,6270 91.250.000 0,4539 91.250.000 0,4525 91.250.000 0,3948 91.250.000 0,3646
2. Bangunan 67.987.284 0,4671 54.243.613 0,2698 41.365.507 0,2051 30.523.451 0,1321 25.640.112 0,1024
3. Mesin-mesin 36.820.600 0,2530 18.475.300 0,0919 1.375.300 0,0068 442.500 0,0019 430.000 0,0017
4. Peralatan 160.015.000 1,0995 105.034.000 0,5225 79.878.000 0,3961 65.683.000 0,2842 51.981.000 0,2077
5. Kendaraan 412.320.120 2,8330 313.684.960 1,5603 312.540.600 1,5497 215.741.840 0,9334 214.772.150 0,8581
Total Modal Tetap 768.393.004 5,2796 582.687.873 2,8984 526.409.407 2,6102 403.640.791 1,7464 384.073.262 1,5345

II Modal Tidak Tetap:
1. Gaji Karyawan 63.840.000 0,4386 61.660.000 0,3067 67.040.000 0,3324 66.605.000 0,2882 68.428.000 0,2734
2. Listrik dan Air 520.010 0,0036 579.510 0,0029 566.045 0,0028 827.800 0,0036 625.515 0,0025
3. Telepon 120.000 0,0008 175.000 0,0009 134.500 0,0007 240.000 0,0010 223.678 0,0009
4. Transportasi 9.173.925 0,0630 9.400.000 0,0468 10.440.000 0,0518 8.867.625 0,0384 10.778.500 0,0431
5. Pembelian Susu 13.707.012.975 94,1800 19.444.946.691 96,7226 19.558.476.136 96,9813 22.628.828.253 97,9077 24.560.493.230 98,1252
6. Pajak 90.000 0,0006 90.000 0,0004 90.000 0,0004 90.000 0,0004 90.000 0,0004
7. Lain-lain 4.908.400 0,0337 4.285.000 0,0213 4.115.000 0,0204 3.315.000 0,0143 5.050.000 0,0202
Total Modal Tidak Tetap 13.785.665.310 94,7204 19.521.136.201 97,1016 19.640.861.681 97,3898 22.708.773.678 98,2536 24.645.688.923 98,4655
Total Modal 14.554.058.314 100,0000 20.103.824.074 100,0000 20.167.271.088 100,0000 23.112.414.469 100,0000 25.029.762.185 100,0000

Tahun
No. Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 

 

 

 

 
 
 
 



Lampiran 6. Laporan laba-rugi unit penampungan susu KUD “Tani Wilis” 
Sendang 

Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %
I Penerimaan

1. PT. Nestle 16.934.735.535 96,7064 23.157.576.693 98,0825 23.787.929.207 98,3306 27.202.139.388 98,9175 29.929.817.332 99,5192
2. Lokal (Eceran) 576.755.439 3,2936 452.724.446 1,9175 403.863.088 1,6694 297.680.102 1,0825 144.596.472 0,4808
Total Penerimaan 17.511.490.974 100,0000 23.610.301.139 100,0000 24.191.792.295 100,0000 27.499.819.490 100,0000 30.074.413.804 100,0000

II Biaya Produksi
Biaya Tetap:
1. Penyusutan
    a) Bangunan 1.223.771 0,0088 976.385 0,0050 744.579 0,0038 549.422 0,0024 461.522 0,0019
    b) Mesin-mesin 1.841.030 0,0133 923.765 0,0047 68.765 0,0003 22.125 0,0001 21.500 0,0001
    c) Peralatan 5.760.540 0,0416 3.781.224 0,0193 2.875.608 0,0146 2.364.588 0,0104 1.871.316 0,0076
    d) Kendaraan 41.232.012 0,2980 31.368.496 0,1604 31.254.060 0,1588 21.574.184 0,0949 21.477.215 0,0871
2. Pajak 90.000 0,0007 90.000 0,0005 90.000 0,0005 90.000 0,0004 90.000 0,0004
Total Biaya Tetap 50.147.353 0,3624 37.139.870 0,1899 35.033.012 0,1781 24.600.319 0,1082 23.921.553 0,0970
Biaya Tidak Tetap:
1. Gaji Karyawan 63.840.000 0,4614 61.660.000 0,3153 67.040.000 0,3407 66.605.000 0,2930 68.428.000 0,2774
2. Listrik dan Air 520.010 0,0038 579.510 0,0030 566.045 0,0029 827.800 0,0036 625.515 0,0025
3. Telepon 120.000 0,0009 175.000 0,0009 134.500 0,0007 240.000 0,0011 223.678 0,0009
4. Transportasi 9.173.925 0,0663 9.400.000 0,0481 10.440.000 0,0531 8.867.625 0,0390 10.778.500 0,0437
5. Pembelian Susu 13.707.012.975 99,0697 19.444.946.691 99,4210 19.558.476.136 99,4037 22.628.828.253 99,5405 24.560.493.230 99,5580
6. Lain-lain 4.908.400 0,0355 4.285.000 0,0219 4.115.000 0,0209 3.315.000 0,0146 5.050.000 0,0205
Total Biaya Tidak Tetap 13.785.575.310 99,6376 19.521.046.201 99,8101 19.640.771.681 99,8219 22.708.683.678 99,8918 24.645.598.923 99,9030
Total Biaya 13.835.722.663 100,0000 19.558.186.071 100,0000 19.675.804.693 100,0000 22.733.283.997 100,0000 24.669.520.476 100,0000

III Keuntungan
Keuntungan Sebelum Pajak 3.675.768.311 4.052.115.068 4.515.987.602 4.766.535.493 5.404.893.328
Pajak Pendapatan 10% 367.576.831 405.211.507 451.598.760 476.653.549 540.489.333
Keuntungan Setelah Pajak 3.308.191.480 3.646.903.561 4.064.388.842 4.289.881.944 4.864.403.995

UraianNo.
Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Nilai Net Present Value (NPV) dan Benefit Cost 
Ratio (B/C Ratio) 

1. Net Present Value (NPV) 

Tahun Discount Rate 6% Proceeds Present Value 6%
2007 0,94340 3.358.248.833 3.168.171.949
2008 0,89000 3.683.953.431 3.278.718.554
2009 0,83962 4.099.331.854 3.441.881.011
2010 0,79209 4.314.392.263 3.417.386.968
2011 0,74726 4.888.235.548 3.652.782.896

16.958.941.377
14.554.058.314
2.404.883.063

PV Proceeds
PV Investasi
Net Present Value
Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

 

2. Benefit Cost Ratio (B/C Ratio) 

퐁/퐂	퐑퐚퐭퐢퐨 =

퐁퐭	
(ퟏ + 퐢)퐭

퐧

퐭 ퟎ
퐂퐭

(ퟏ + 퐢)퐭
퐧

퐭 ퟎ

 

= 
	 . . . ,

	 	 . . . ,
 

 = 1,17 

 

 



Lampiran 8. Perhitungan Internal Rate of Return (IRR) 

Tahun Proceeds Discount Rate 12% PV pada 12% Discount Rate 13% PV pada 13%
0 -14.554.058.314 -14.554.058.314 -14.554.058.314

2007 3.358.248.833 0,89286 2.998.446.053 0,88496 2.971.915.887
2008 3.683.953.431 0,79719 2.936.810.836 0,78315 2.885.088.129
2009 4.099.331.854 0,71178 2.917.822.427 0,69305 2.841.041.941
2010 4.314.392.263 0,68552 2.957.602.184 0,61332 2.646.103.063
2011 4.888.235.548 0,66743 3.262.555.052 0,54276 2.653.138.726

519.178.238 -556.770.567
Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Berdasarkan tabel di atas maka nilai Internal Rate of 
Return (IRR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

퐈퐑퐑 = 퐢 +
퐍퐏퐕ퟏ

(퐍퐏퐕ퟏ	–	퐍퐏퐕ퟐ)
× (퐢ퟐ −	퐢ퟏ) 

 =	0,12 + ퟓퟏퟗ.ퟏퟕퟖ.ퟐퟑퟖ
(ퟓퟏퟗ.ퟏퟕퟖ.ퟐퟑퟖ) 	( ퟓퟓퟔ.ퟕퟕퟎ.ퟓퟔퟕ) × 	(0,13 − 0,12) 

 = 0,12 +	 . .
. . .

 × 0,01 

 = 0,12 + (0,4825) × 0,01 

 = 0,12 + (0,0048) 

 = 0,1248 

 = 12,48 % 

 

 
 



Lampiran 9. Perhitungan Payback Period (PBP) 

Tahun Modal Awal Proceeds Akumulasi Keuntungan
0 14.554.058.314

2007 3.358.248.833 3.358.248.833
2008 3.683.953.431 7.042.202.264
2009 4.099.331.854 11.141.534.118
2010 4.314.392.263 15.455.926.381
2011 4.888.235.548 20.344.161.929

Sumber: Data sekunder diolah (2012) 

Berdasarkan tabel di atas maka nilai Payback Period 

(PBP) dengan jumlah pendapatan (proceed) per tahun yang 

berbeda dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

퐏퐁퐏 = 퐧+ 	
퐚 − 퐛
퐜 − 퐛

× ퟏ		퐓퐚퐡퐮퐧 

 = 3 + 	퐑퐩	ퟏퟒ.ퟓퟓퟒ.ퟎퟓퟖ.ퟑퟏퟒ,ퟎퟎ	–	퐑퐩	ퟏퟏ.ퟏퟒퟏ.ퟓퟑퟒ.ퟏퟏퟖ,ퟎퟎ
퐑퐩	ퟏퟓ.ퟒퟓퟓ.ퟗퟐퟔ.ퟑퟖퟏ,ퟎퟎ	–	퐑퐩	ퟏퟏ.ퟏퟒퟏ.ퟓퟑퟒ.ퟏퟏퟖ,ퟎퟎ

× 1		Tahun 

 = 3 + 	퐑퐩	ퟑ.ퟒퟏퟐ.ퟓퟐퟒ.ퟏퟗퟔ,ퟎퟎ
퐑퐩	ퟒ.ퟑퟏퟒ.ퟑퟗퟐ.ퟐퟔퟑ,ퟎퟎ

× 1		Tahun 

 = 3 + 0,79 × 12	bulan 

 = 3 + 9,48 bulan 

 = 3 tahun 9,5 bulan 

 = 3 tahun 9 bulan + (0,5 × 30 hari) 

 = 3 tahun 9 bulan 15 hari 

 


