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TOTAL QUALITY MANAGEMENT ANALYSIS AND THE FINANCIAL  
PERFORMANCE OF “KUD SATYA DHARMA” AT MALANG 

 
 

Yahya, M.1) Utami, HD.2) Nugroho, BA.2) 

ABSTRACT 

 

 
Research was conducted in Village Unit Cooperatives (VUC) of “Satya 

Dharma” at Malang. Regency date were collected from 26th June to 25th July 2012. 
The objectives of this study was directed at investigating the application of Total 
Quality Management (TQM), primary and financial performance. Primary data and 
secondary data July 2012. Primary data were obtained by interview method using 
structured question whenever secondary data were gathered from VUC four year 
(2008-2011) to analysis TQM and Descriptive analysis was carried out to analysis the 
financial performance it involved profit, OPM, NPM, ROI, ROE. Result showed that 
the first cooperative has executed a good TQM which reprensented by five pillars. 
There worked organization with bottom up policy, the participative of leadership, the 
commitment relating to customer satisfaction, the process from raw material to 
deliver and marketing dairy milk and the quality control of its product. Second the 
cooperative indicated a better financial performance based on profit and financial 
ratio. OPM in going up to 3.33%. the financial ratio in profit (Rp. 29,239,853 - Rp. 
56,448,367), NPM (1.89% - 2.79%), ROI (5.40% - 10.76%), and ROE (6.19% - 
13.23%). In the year at 2011 the growth rate was increased 8.85 of profit, 0.18 OF 
ROI and 1.84 of ROE, but decreased 10.48 of OPM and 10.39 of NPM. Third, 
recruitment of cooperative members, the high product quality farming a better 
marketing its product and the good collaboration with related institutions was reffered 
to driver factors the TQM, while human resources and the now participant 
cooperative members in collecting milk were considered as inhibitor factor in 
implementing TQM in this cooperative. 

Keywords : Total Quality Management, analysis of financial ratio, milk cooperatives.  
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ANALISIS TOTAL QUALITY MANAGEMENT 
 DAN KINERJA KOPERASI PERSUSUAN 
(Studi Kasus di KUD Satya Dharma Malang) 

 
RINGKASAN 

 
 
 

Masih besarnya peranan susu impor dalam negeri dikarenakan adanya 
perbedaan harga dan kualitas, jika saja peternak sapi perah di dalam negeri mampu 
bersaing dari sisi harga dan kualitas maka pengaliran susu impor ke Indonesia akan 
dapat dikendalikan, dan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut dapat 
dilakukan dengan penerapan Total Quality Management (TQM) karena TQM 
merupakan cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global yaitu 
dengan cara meningkatkan mutu. 

Penelitian tentang analisis Total Quality Management dilakukan di Koperasi 
Unit Desa “Satya Dharma” Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 26 Juni sampai 
25 Juli 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep Total 
Quality Management di KUD “Satya Dharma”, mengetahui kinerja koperasi melalui 
analisis keuntungan dan analisis rasio keuangan. 

Metode penelitian menggunakan metode studi kasus. Penentuan lokasi 
dilakukan secara purposive sampling yakni subjek sudah diketahui sifat-sifat atau ciri 
tertentunya. Variabel yang diamati adalah pilar organisasi, pilar kepemimpinan, pilar 
komitmen, pilar proses dan pilar produk di KUD Satya Dharma serta analisa finansial 
yaitu perhitungan keuntungan dan rasio profitabilitas. 

Hasil penelitian, penerapan TQM pada KUD Satya Dharma ada lima pilar 
yaitu pilar organisasi dengan cara buttom up yaitu mengangkat aspirasi dari bawah ke 
atasan. Pilar kepemimpinan yaitu dengan adanya penghargaan kepada setiap usaha 
dan saluran komunikasi yang lancar. Pilar komitmen bekerja berorientasi terhadap 
produk dan pelanggan. Pengendalian dan pengawasan terhadap bahan baku, proses 
produksi dan paska produksi yang menerapkan sanitasi dan pengujian secara 
menyeluruh merupakan penerapan TQM pada pilar proses. Pada pilar produk dengan 
cara menjaga kualitas susu segar, memperluas pangsa pasar untuk mencegah 
kelebihan produk dan menjalin hubungan yang erat dengan pelanggan. 

Tahun 2008 sampai 2011 KUD Satya Dharma Bantur menunjukkan keadaan 
yang cukup baik, ini dapat dilihat dari keuntungan dan rasio keuangan yang didapat. 
Nilai Operating Profit Margin (OPM) pada tahun 2011 sebesar 3,33%  dan 
keuntungan sebesar Rp. 29.239.853 - Rp. 56.448.367, Net Profit Margin (NPM) yaitu 
1,89 - 2,79, Return On Invesment (ROI) yaitu 5,40 - 10,76, Return On Equity (ROE) 
yaitu 6,19 - 13,23. Pertumbuhan pada tahun tahun 2011 yaitu sebesar 8,85% pada 
keuntungan, 0,18% pada ROI, 1,84% pada ROE. Sebaliknya untuk OPM mengalami 
penurunan sebesar 10,48% dan NPM sebesar 10,39%. 
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan TQM di KUD “Satya 
Dharma” cukup baik melalui lima pilar dan analisis keuangan pada KUD “Satya 
Dharma” menunjukkan tertinggi pada tahun 2010 dan paling rendah pada tahun 2008. 
Saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya koperasi dapat sering mengadakan 
pelatihan bagi karyawan dan anggota mengenai kepemimpinan dan inovasi beternak 
yang lebih baik dan perluasan pemasaran sehingga kesejahteraan peternak lebih 
meningkat, selain itu penerapan konsep TQM sebaiknya terus dilaksanakan agar 
KUD “Satya Dharma” dapat meningkatkan produktivitasnya demi kemajuan KUD 
“Satya Dharma” dan kesejahteraan anggota.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan industri susu segar dalam negeri selama periode 

1979-1996 tidak terlepas  dari berbagai kebijaksanaan yang kondusif. Tahun 1983 

pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri 

Pertanian, Menteri perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi. SKB 

tersebut Industri Pengolah Susu (IPS) diwajibkan menyerap susu segar dalam 

negeri sebagai pendamping dari susu impor untuk bahan baku. Proporsi 

penyerapan susu segar dalam negeri ditetapkan dalam bentuk rasio susu, yaitu 

perbandingan antara pemakaian susu segar dalam negeri dan susu impor yang 

harus dibuktikan dalam bentuk bukti serap. 

Permintaan susu dalam negeri relatif besar dan terus mengalami 

pertumbuhan dan baru dapat dipenuhi 30 persen sedangkan sisanya dipenuhi 

melalui impor. Beberapa tahun lagi, Indonesia akan memasuki pasar bebas dunia, 

dan ini berarti koperasi harus segera mencari jalan keluar bagi peningkatan 

produksi dan menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Sekalipun setelah krisis 

ekonomi, susu impor menurun dan penyerapan susu segar dalam negeri 

meningkat, IPS akan lebih menyukai impor susu karena harganya akan lebih 

murah. Meskipun saat ini, harga susu dunia melonjak hingga lebih dari 100% 

akibat kekeringan di Australia. Selama Januari hingga Juni 2007, harga bahan 

baku susu berupa full cream milk powder impor naik dari 2.900 dolar AS per ton 

menjadi 4.500 dolar AS per ton. 

Kebutuhan susu dalam negeri yang dapat dipasok dari produksi dalam 

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

sehingga sisanya masih diimpor dari luar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, maka produksi dalam negeri harus ditingkatkan, baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Secara nasional, sebagian besar agribisnis sapi perah merupakan 

peternakan rakyat yang ditangani koperasi, sehingga sebagian besar (90%) 

produksi susu ditangani oleh koperasi. 
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Dalam peta perdagangan internasional produk-produk susu, saat ini 

Indonesia berada pada posisi sebagai net-consumer. Sampai saat ini industri 

pengolahan susu nasional masih sangat bergantung pada impor bahan baku susu. 

Jika kondisi tersebut tidak dibenahi dengan membangun sebuah sistem agribisnis 

yang berbasis peternakan, maka Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor 

hasil ternak khususnya susu sapi. Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 8 

liter/kapita/tahun itu pun sudah termasuk produk-produk olahan yang 

mengandung susu. Konsumsi susu negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan 

Singapura rata-rata mencapai 30 liter/kapita/tahun, sedangkan negara-negara 

Eropa sudah mencapai 100 liter/kapita/tahun. Seiring dengan semakin tingginya 

pendapatan masyarakat dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, 

dapat dipastikan bahwa konsumsi produk-produk susu oleh penduduk Indonesia 

akan meningkat. 

Masih besarnya peranan susu impor itu bukan tanpa sebab dan sebab yang 

paling mendasar adalah perbedaan harga dan kualitasnya. Jika saja peternak sapi 

perah di dalam negeri mampu bersaing dari sisi harga dan kualitasnya, rasanya 

pengaliran susu impor ke Indonesia akan dapat dikendalikan. Di sisi lain, para 

peternak sapi perah di dalam negeri yang dalam hal ini diwakili oleh koperasi 

meminta kepada pihak IPS (Industri Pengolahan Susu), untuk menaikkan harga 

jual susu di tingkat IPS. Namun, permintaan untuk menaikkan harga jual susu itu 

nampaknya agak sulit direalisasikan oleh kalangan IPS. Untuk peternak 

nampaknya akan lebih strategis bila ingin meningkatkan pendapatannya, melalui 

upaya peningkatan produksi (kuantitas), kualitas dan menekan biaya produksi. 

Tahun 2006, peternak sapi GKSI mengharap agar subsidi impor dicabut 

dan dialihkan ke harga dan perbaikan tata niaga. Keberadaan IPS antara lain 

Nestle, Greenfield, Indomilk dan pabrik susu Sekar Tanjung menyatakan bersedia 

untuk memfasilitasi berbagai alternatif solusi dalam permasalahan produksi dan 

produktivitas guna mensiasati selisih antara supply and demand yang tengah 

berlangsung.  

Pihak Nestle secara kuantitatif menyatakan kekurangan persediaan susu 

perharinya mencapai 125 ribu liter dari 140 liter/hari yang dibutuhkan. Pihak 

Greenfield dari 30.000 liter/hari yang dibutuhkan masih kekurangan sebesar 
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20.000 liter/hari. Diharapkan selisih tersebut akan segera terselesaikan dengan 

berbagai tantangan ke depan diantaranya pengurangan kuota impor dari 75% 

menjadi 60% yang sisanya ditutup oleh produksi lokal dan kampanye budaya 

minum susu di masyarakat untuk memenuhi standar normal gizi yang mencapai 

12,324 kg/kapita perhari dari konsumsi aktual saat ini yang nencapai 6,5 

kg/kapita/hari. 

TQM merupakan cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam 

persaingan global yaitu dengan cara meningkatkan mutu. Mutu yang terbaik 

dilakukan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan pekerja atau 

karyawan, peternak sapi perah, berorientasi kepada proses dan lingkungan, 

menghilangkan pemborosan, mencegah kerusakan dan pemecahan masalah 

diseluruh ruang lingkup organisasi, yang dikarenakan permintaan akan susu segar 

untuk IPS semakin besar. 

Susu yang dihasilkan oleh peternak rakyat ditampung oleh koperasi 

persusuan dan disetor ke IPS yang sudah menjalin kerjasama dengan koperasi 

tersebut. Standar kualitas susu saat ini semakin tinggi sehingga peternak peternak 

dituntut untuk meningkatkan kualitas susu, karena  bisa saja IPS mengimpor 

bahan baku yaitu susu segar yang mempunyai keunggulan akan mutu dan 

harganya lebih murah. TQM pada koperasi bertujuan untuk mensejahterahkan 

anggota dan karyawan, maka perlu dilakukan penelitian tentang penerapan konsep 

TQM terhadap kinerja koperasi dengan menggunakan pengukuran tingkat profit 

koperasi, pasar dan volume susu yang disetorkan ke IPS. 

Penelitian dilakukan pada Koperasi Unit Desa “Satya Dharma” yang 

terletak di Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Wilayah ini 

merupakan wilayah yang potensial bagi peternak sapi perah karena lingkungan 

yang mendukung untuk beternak sapi perah. Penerapan TQM pada koperasi ini 

perlu dilakukan untuk mencapai tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterahkan 

anggota dan karyawan sehingga produktivitas baik peternak dan karyawan akan 

meningkat dan terjadi peningkatan profit pada koperasi. 

 

 

 



4 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Situasi persaingan dalam dunia peternakan khususnya sapi perah sebagai 

penghasil susu segar semakin kompetitif. Pasar yang semakin kompetitif 

menunutut agar kualitas susu segar yang disetorkan kepada IPS untuk terus 

meningkat sesuai dengan standar kualitas susu yang meliputi jumlah 

mikroorganisme, tingkat protein, lemak, berat jenis, kadar gula dan Ph. 

Koperasi peternakan sapi perah pada saat ini seharusnya telah 

mengupayakan secara serius penerapan konsep TQM untuk meningkatkan kinerja 

koperasi karena dengan penerapan TQM akan terbentuk kepuasan anggota dan 

karyawan koperasi sehingga kualitas dari produk akan tercapai dan terjadi 

peningkatan profit akan koperasi. Efektivitas TQM dalam koperasi diperlukan 

suatu pengukuran yang memotivasi dan mengevaluasi kinerja suatu koperasi susu 

segar dalam mencapai peningkatan mutu susu segar. Profit perusahaan dapat 

digunakan sebagai manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan 

pengambilan keputusan mengenai standar mutu, serta mengevaluasi kinerja 

koperasi. Permasalahan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan konsep TQM baik dalam pilar kepemimpinan, 

pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk mulai dari 

produksi susu, penampungan susu, proses pengolahan susu, pemasaran 

dan distribusinya. 

2. Bagaimana analisis keuntungan dan analisis rasio keuangan sebagai 

pengukuran kinerja koperasi. 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui penerapan konsep TQM baik dalam pilar 

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

produk mulai dari produksi susu, penampungan susu, proses pengolahan 

susu, pemasaran dan distribusinya. 

2. Untuk mengetahui analisa keuntungan dan analisa rasio keuangan sebagai 

pengukuran kinerja koperasi. 
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1.4 kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi koperasi dalam 

melaksanakan konsep TQM sehingga dapat mencapai keuntungan 

maksimal. 

2. Sebagai bahan informasi atau sumbangan wawasan terhadap pentingnya 

penerapan  konsep TQM terhadap kinerja koperasi melalui peningkatan 

profit koperasi. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Era globalisasi dan liberalisasi perdaganggan bahan baku impor lebih 

mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik, 

yang juga terjadi pada produksi susu segar. Liberalisasi ini tentu dapat mematikan 

peternakan rakyat terutama peternakan sapi perah. Produksi susu segar di 

Indonesia pada saat ini sedang mengalami penurunan karena rendahnya jumlah 

susu yang disetorkan peternak kepada koperasi. 

Koperasi sebagai wadah bagi peternak mempunyai kewajiban untuk 

melindungi peternak dari ancaman liberalisasi tersebut. Susu yang disetorkan dari 

koperasi ke IPS harus memenuhi standar kualitas yang dilihat dari uji terhadap 

tingkat protein, lemak, Ph dan mikroorganisme, sehingga melalui koperasi standar 

ini bisa diterapkan karena anggota koperasi yang merupakan peternak akan 

mendapatkan bimbingan mengenai hal tersebut. Koperasi harus memenuhi standar 

tersebut dengan menetapkan suatu kebijakan manajemen dengan menerapkan 

konsep TQM yang terdiri dari lima pilar yaitu kepemimpinan, komitmen, 

organisasi, proses dan produk. Lima pilar tersebut merupakan bagian yang 

terintegrasi satu sama lain dan masing-masing merupakan satu komponen yang 

membentuk suatu TQM, seperti yang terlihat pada bagan berikut: 
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Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian 
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TQM merupakan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam hal ini 

adalah Nestle dengan melibatkan seluruh anggota koperasi baik anggota peternak 

maupun karyawan koperasi. Penerapan TQM pada koperasi dapat berguna sebagai 

salah satu usaha untuk meningkatkan laba koperasi serta daya saing kualitas susu 

dari koperasi dengan impor. Perbaikan kualitas posisi persaingan akan 

mengakibatkan semakin besar pangsa pasar dan harga jual menjadi lebih tinggi, 

yang berpengaruh pada meningkatnya penghasilan sehingga laba yang diperoleh 

juga semakin besar. 

Koperasi dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan melalui 

upaya perbaikan kualitas. Kualitas susu segar yang diperhatikan adalah tingkat 

kadar lemak, protein, pH dan jumlah mikroorganisme sehingga laba yang didapat 

akan meningkat. Laba tersebut berasal dari penerimaan atas penjualan susu segar 

yang semakin tinggi. Konsep TQM mempengaruhi kinerja koperasi sehingga 

tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan karyawan dapat 

tercapai serta output yang dihasilkan mempunyai daya saing terhadap produk 

impor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Susanti (2004) menyatakan bahwa dalam penelitiannya mengenai Analisis 

Total Quality Management di KUD Karangploso Malang bahwa TQM berperan 

penting dalam kemajuan koperasi untuk meningkatkan produk yang dihasilkan 

yaitu susu segar agar bisa memenuhi pelanggan yaitu IPS dan untuk tujuan 

lainnya adalah untuk kesejahteraan anggota. Hasil penelitian di KUD Karangploso 

Malang menyatakan bahwa terdapat lima pilar yang diterapkan di KUD 

Karangploso Malang yaitu pilar kepemimpinan, pilar organisasi, pilar komitmen, 

pilar proses, pilar produk. Pada pilar kepemimpinan di KUD Karangploso yaitu 

pemimpin dipilih setiap lima tahun sekali melalui rapat anggota tahunan. Pada 

pilar organisasi pada KUD Karangploso selalu diterapkan sistem bottom up. Pada 

pilar komitmen KUD Karangploso membagi tugas masing-masing agar tercipta 

tujuan koperasi. Pada pilar proses KUD Karangploso selalu berusaha agar produk 

yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh pihak IPS. 

Pada pilar produk apabila produk yang dihasilkan dari KUD karangploso tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT. Nestle KUD Karangploso mengirim 

susu segar ke Greenfield karena pihak Greenfield selalu kekurangan bahan baku 

berupa susu segar. 

2.2 Total Quality Management (TQM) 

Hardjosoedarmo (1996) menyatakan bahwa Total Quality Management 

(TQM) adalah suatu sistem manajemen yang berfokus kepada orang yang 

bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan konsumen terhadap 

biaya sesungguhnya yang secara berkelanjutan dan terus menerus. Simanora 

(1998) menyatakan bahwa TQM merupakan filosofi ketimbang perangkat teknik 

dan arahan dimana filosofi ini mensyaratkan manajemen organisasi untuk melihat 
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apa yang terjadi mulai dari awal sampai akhir proses dan mempertimbangkan 

aspek-aspek mutu pada setiap tahap tersebut. 

Dalam sektor perusahaan susu, ada peraturan untuk memastikan 

pelaksanaan sistem Principles of Food Hygiene (GHP) dan Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) untuk Total Quality Management (TQM). Tetapi 

ini sangat efektif untuk mempertahankan kandungan mikrobiologi dalam standar 

yang diizinkan (Anonymous, 2006). Untuk mengendalikan zat pencemar kimia 

(pestisida dan logam berat), maka dibutuhkan pembersihan lingkungan berskala 

besar dan investasi dalam infra-struktur pedesaan hal yang serupa yaitu masalah 

kesehatan hewan juga akan perlu diatasi pada skala yang jauh lebih besar dari 

pada industri perusahaan susu dengan memastikan tindakan pencegahan dan 

karantina yang tepat sesuai dengan ketentuan ( Anonymous, 2006). 

Total Quality Management (TQM) merupakan suatu sistem yang menitik 

beratkan pada perbaikan secara terus menerus dalam lingkungan organisasi dalam 

usaha menciptakan kepuasan pelanggan dan pelaksanaanya melibatkan semua 

fungsi perusahaan. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, dalam tahun-

tahun belakangan ini banyak perusahaan yang mengadopsi Program Total Quality 

Management (TQM), yang dirancang untuk melakukan perbaikan mutu produk 

mereka dan pemasaran secara terus-menerus. Mutu mempunyai dampak langsung 

pada prestasi produk dan dengan kepuasan pelanggan (Kotler, 1997). 

Secara empiris implementasi TQM juga diakui sangat berarti dalam 

menciptakan keunggulan perusahaan di seluruh  dunia. Beberapa penelitian 

terdahulu telah membuktikan bahwa implementasi TQM secara efektif 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan, meningkatkan kepuasan 

karyawan dan menurunkan minat untuk pindah kerja, pengurangan biaya dan 

meningkatkan kinerja bisnis, kinerja manajerial dan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru 

dalam menjalankan bisnis yang berupaya memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui fokus pada kepuasan konsumen, keterlibatan seluruh karyawan, dan 

perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas susu, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan organisasi (Anonymous,2008). 
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Gaspersz (1997) menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen 

yang berfokus kepada perbaikan terus menerus yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan dengan memfokuskan seluruh anggota organisasi. Kesimpulan dari 

pengertian-pengertian diatas bahwa TQM merupakan suatu sistem yang menitik 

beratkan pada perbaikan secara terus menerus dalam lingkungan organisasi dalam 

usaha menciptakan kepuasan pelanggan dan pelaksanaannya melibatkan semua 

fungsi perusahaan. 

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

dalam TQM, yaitu: 

1. Kepuasan pelanggan 

TQM kualitas ditentukan oleh pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk 

dipuaskan dalam segala aspek termasuk harga, keamanan, dan ketepatan waktu. 

Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan 

dalam rangka meningkatkan kualitas hidup pelanggan. Semakin tinggi nilai yang 

diberikan maka semakin besar kepuasan pelanggan. 

2. Respek terhadap orang 

TQM setiap karyawan dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan 

kretivitas sendiri yang unik, dengan demikian karyawan merupakan sumber daya 

organisasi yang paling bernilai. Setiap orang dalam organisasi diperlukan dengan 

baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim 

pengambilan keputusan. 

3. Manajemen berdasarkan fakta  

Setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada data, bukan sekedar 

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

dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan mengingat keterbatasan 

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

manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi 

tertentu yang vital. 
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4. Perbaikan berkesinambungan  

Perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dalam melakukan perbaikan 

berkesinambungan agar dapat mencapai kesuksesan. Konsep yang berlaku disini 

adalah siklus PDCA (plan-do-check-act), yang terdiri dari langkah-langkah 

perencanaan, pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang 

diperoleh. 

2.2.1 Konsep TQM 

Goestch dan Davis dalam Tjiptono dan Diana (2001) ada sepuluh 

komponen TQM yang membedakannya dengan pendekatan-pendekatan lain 

dalam menjalankan usaha yaitu: 

1. Fokus dan pelanggan  

Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan pada 

mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas 

manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk dan jasa. 

2. Obsesi terhadap kualitas 

Pelanggan eksternal dan internal menentukan kualitas dari produk dan jasa 

sehingga organisasi terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan. 

3. Pendekatan ilmiah 

Pendekatan ilmiah diperlukan terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam 

proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan 

pekerjaan yang didesain tersebut.   

4. Komitmen jangka panjang 

Komitmen jangka panjang penting digunakan untuk perubahan budaya dalam 

organisasi sehingga peranan TQM dapat berjalan dengan sukses. 

5. Kerjasama tim 

Persaingan internal dalam setiap departemen cenderung hanya akan 

menghabiskan energi yang seharusnya dipusatkan pada upaya perbaikan kualitas, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing eksternal. 
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6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan  

Setiap produk dan jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di 

dalam sistem, oleh karena itu sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus 

menerus agar kualitas yang dihasilkan dapat meningkat. 

7. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental, dengan demikian 

berlaku prinsip bahwa belajar merupakan proses yang tidak ada akhirnya. 

8. Kebasan yang terkendali 

TQM keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan 

dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Unsur tersebut 

dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap 

keputusan yang telah dibuat. 

9. Kesatuan tujuan 

Kesatuan tujuan ini tidak berarti bahwa tidak harus selalu ada persetujuan atau 

kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upah serta kondisi 

kerja. 

10. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan 

Usaha untuk melibatkan karyawan membawa dua manfaat utama. Pertama, hal ini 

akan meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana 

yang lebih baik, atau perbaikan yang lebih efektif karena juga menyangkup 

pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan 

situasi kerja. Kedua, keterlibatan karyawan juga meningkatkan rasa saling 

memiliki dan tanggung jawab akan keputusan dengan melibatkan orang-orang 

yang harus melaksanakannya. 
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2.2.2 Pelaksanaan Konsep TQM 

Pelaksanaan TQM perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Creech, 1996): 

1. Komitmen 

Komitmen merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar 

seluruh individu dalam koperasi mempunyai kemampuan untuk melakukan yang 

terbaik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hal-hal yang perlu dilaksanakan 

adalah: 

a. Perusahaan harus selalu melaksanakan tujuan bersama yang berorientasi 

pada produk dan pelanggan. 

b. Pemimpin koperasi harus mamberikan contoh-contoh sikap dan tindakan 

yang cepat membangkitkan komitmen anggota dan karyawan. 

c. Perusahaan harus membuat semua karyawan dan anggota antusias serta 

terlibat sepenuhnya dalam proses pencapaian tujuan. 

d. Perusahaan harus menanamkan dalam hati setiap karyawan dan anggota 

bahwa komitmen dari semua menentukan sukses untuk semua orang. 

e. Perusahaan harus dapat menciptakan suasana kerja yang saling 

mendukung dan saling percaya. 

2. Kepemimpinan    

Kepemimpinan merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar 

seluruh anggota koperasi mempunyai motivasi dalam melaksanakan aktivitas-

aktivitasnya shingga pada akhirnya akan membawa dampak yang baik bagi 

perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pilar ini adalah: 

a. Perusahaan harus mengutamakan gaya kepemimpinan partisipasif yang 

memberi kesempatan kepada anggota untuk menyumbangkan 

pemikirannya. 

b. Kesenjangan klasik harus dihilangkan antara manajemen dan karyawan 

serta anggota. 

c. Perusahaan harus membuat sasaran yang mudah dipahami, relevan, dan 

dipahami. 
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d. Perusahaan harus memberikan sistem penghargaan yang membangkitkan 

motivasi. 

e. Perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi antara manajemen 

dengan karyawan serta anggota koperasi itu sendiri. 

3. Organisasi 

Organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar dapat 

membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat memperlancar program –

program perusahaan dalam mencapai standar khusus. Hal-hal yang perlu 

dilaksanakan adalah: 

a. Perusahaan harus menetapkan karakter dan budaya organisasi yang 

mengalir dari bawah keatas (bottom up)  

b. Perusahaan harus menggunakan sistem desentralisasi yang 

mengintegrasikan semua tingkat. 

c. Perusahaan melakukan pembagian kerja berdasarkan tim, bukan 

berdasarkan fungsi. 

d. Perusahaan harus membawa wewenang yang cukup kepada setiap tim atas 

bagian produk yang menjadi tanggung jawabnya. 

4. Produk 

Produk merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas koperasi dalam 

melakukan produksi agar produk perusahaan dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Perusahaan harus mengenali pangsa pasar yang ingin dituju. 

b. Perusahaan harus menciptakan hubungan erat dalam mitra kerjanya. 

c. Perusahaan harus melakukan analisis secara berkala terhadap mitra 

kerjanya. 

d. Perusahaan harus memastikan bahwa setiap keputusan dan setiap tindakan 

ditujukan kepada kepuasan mitra kerja serta kesejahteraan karyawan. 
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5. Proses 

Proses merupakan pilar yang menitikberatkan pada aktivitas perusahaan dalam 

melakukan produksi agar dapat dihasilkan suatu produk yang mampu mencapai 

standar kualitas yang telah ditetapkan oleh mitra kerjanya. 

2.3 Koperasi  

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan 

peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya (Baswir,1997). Koperasi 

menurut Tjondrokusumo (1995) adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak 

di dalam bidang perekonomian, yang beranggotakan orang-orang yang umumnya 

berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela atas dasar persamaan hak, 

kewajiban, melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk kebutuhan para 

anggotanya. Pengertian koperasi menurut undang-undang No. 25 Tahun 1992 

adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-

orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 

usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 

Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang merupakan wadah 

bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang 

diselenggarakan dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan 

pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan (Azis, 1998). Widiyanti dan 

Junindhia (1998), menyatakan bahwa KUD adalah organisasi ekonomi dari satu 

unit desa yang terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan 

satu kesatuan potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan produksi dan 

kehidupan di daerah pedesaan. 

Azas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan, hal ini sesuai dengan 

penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan sesuai dengan 

pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (Baswir, 1997). 

 

 



16 

 

2.3.1 Tujuan dan Prinsip Koperasi 

Zaenuri (1999) menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah kesejahteraan 

yaitu suatu keadaan dimana antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan terjadi 

perimbangan. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan tujuan koperasi 

adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan anggota dan lingkungan sekitarnya 

dan secara makro untuk meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia (Kholmi, 

1999). 

Menurut kholmi (1999) prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja 

sebagai badan usaha dan memiliki ciri khas dan jati diri koperasi yang 

membedakan dari badan usaha yang lain. Prinsip-prinsip koperasi adalah : 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

3. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota 

4. Adanya pembatasan bunga modal, berdasarkan atas keputusan rapat 

anggota  

5. Kemandirian 

2.3.2   Penggolongan Koperasi 

Baswir (1997) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam 

kelompok-kelompok tertentu berdarkan kriteria dan karakteristik-karakteristik 

yang tertentu pula. Koperasi menurut bidang usahanya dikelompokkan menjadi : 

1. Koperasi Konsumsi, adalah koperasi yang berusaha dalam bidang 

penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh anggotanya. 

2. Koperasi Produksi, adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan 

pemrosesan bahan baku menjadi barang setengah jadi. 

3. Koperasi Pemasaran, adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk 

membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang 

dihasilkan. 

4. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang 

bergerak dalam bidang pemupukan simpanan para anggotanya untuk 
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kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang 

memerlukan bantuan modal. 

Bedasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 

1. Koperasi Ekstraktif, adalah koperasi yang melakukan usaha dengan 

menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam yang langsung tanpa 

atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam 

tersebut. 

2. Koperasi Pertanian dan Peternakan, adalah koperasi yang melakukan 

usaha sehubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu. 

3. Koperasi Industri dan Kerajinan, adalah jenis koperasi yang melakukan 

usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. 

4. Koperasi Jasa. 

2.3.3 Kinerja Koperasi 

Drucker (1998) menyatakan bahwa kinerja adalah kemampuan dari suatu 

perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien 

guna mendapatkan hasil yang maksimal. Pace dan faules (1998) menyatakan 

bahwa kegaiatan yang paling lazim dinilai dalam suatu organisasi adalah kinerja 

karyawan yakni bagaimana ia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan suatu 

pekerjaan, jabatan, atau peranan dalam organisasi. Dua jenis perilaku atau tugas-

tugas pekerjaan mencangkup unsur-unsur penting yaitu tugas fungsional dan tugas 

perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang pegawai 

menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek-

aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa baik 

pegawai menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain termasuk 

mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam 

sebuah kelompok dan bekerja secara mandiri. 

Manfaat penilaian kinerja adalah mengelola organisasi secara efektif dan 

efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum, membantu 

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, 

transfer, dan pemberhentian, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan karyawan. 
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Koperasi juga melakukan kinerja terhadap keuangan. Kinerja keuangan 

yang digunakan adalah pengukuran kinerja keuangan melalui analisis rasio 

keuangan. Munawir (1991) menyatakan bahwa tujuan kinerja keuangan adalah 

untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan stabilitas usaha 

pada koperasi. 

2.4 Susu Segar 

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pengertian atau batasan umum mengenai istilah “susu” adalah cairan 

berwarna putih, yang diperoleh dari sapi atau hewan yang menyusui lainnya yang 

dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan pangan yang sehat, serta padanya 

tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan lain (Hadiwiyoto, 

1994). Untuk menjaga mutu susu, maka kodex susu menegaskan bahwa kadar 

lemak dalam susu tidak boleh lebih rendah dari pada 2,5% dihitung berdasarkan 

berat kering (Hadiwiyoto, 1994). 

Hadiwiyoto (1994) menyatakan bahwa, komposisi susu lebih lengkap dari 

bahan pangan lainnya. Komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita semuanya 

terdapat dalam susu. Komponen-komponen lainnya yang terkandung dalam susu 

yang bersifat trace atau jumlahnya sedikit tetapi penting antara lain adalah lesitin, 

pospolida, kolesterol dan asam-asam organik. 

2.5 Pengujian Mutu Susu Segar 

Pengujian mutu sangat penting artinya dan harus dikerjakan untuk 

menghindari pemalsuan atau sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan susu segar 

tidak lagi seperti aslinya ketika diperoleh dari pemerahan. Pengujian mutu susu 

dibagi tiga yaitu: 

1. Pemeriksaan Fisik 

Pengujian yang terpenting ditekankan pada pemeriksaan berat jenis dan angka 

refaksi (indeks bias) susu. Kodex susu Indonesia menghendaki berat jenis susu 

tidak kurang daripada 1,028. 
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2. Pemeriksaan Kimiawi 

Pengujian kadar lemak adalah yang terpenting, kadar lemak susu tidak boleh 

kurang dari 2,7%. Pengujian padatan bukan lemak (PBL) yang sebagian terdiri 

dari protein juga menempati peranan yang terpenting. 

3. Pengujian Biologis 

Pengujian biologis dikerjakan untuk mengetahui kemungkinan atau sebab akibat 

terjadinya perubahan dalam susu. Pengujian biologis dapat berupa pengujian 

mikroskopis misalnya untuk mengetahui struktur susu, bentuk-bentuk mikroba 

(bakteri, yeast), atau dapat merupakan pengujian bakteriologis yang umumnya 

ditujukan untuk mengetahui jumlah bakteri (mungkin juga jenis mikroba lainnya) 

di dalam susu segar atau hasil olahannya. Syarat bakteriologis menurut kodex 

susu Indonesia adalah bahwa susu segar tidak boleh mengandung bakteri total 

melebihi 1.000.000/ml (Hadiwiyoto, 1994).  

Perjanjian  Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan Technical barriers of 

trade (TBT) mengharuskan agar masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kualitas produk-produk perusahaan susu yang perlu diatasi di seluruh rantai susu 

dari produksi bahan baku susu hingga pengolahan dan pemasarannya, baik dalam 

bentuk mentah maupun produk jadi perusahaan susu. Standar Codex menetapkan 

batas maksimum yang diizinkan untuk zat pencemar kimia yang meliputi logam 

berat (timah), mycotoxin, residu pestisida, dan obat-obatan dokter hewan pada 

susu dan produk-produ susu. Standar itu merekomendasiksn General Principle of 

Food Hygiene (GPH) berdasarkan Hazard and Critical Control Point (HACCP) 

untuk produksi dan pengolahan susu. Standar PFA yang bersifat perintah, 

menentukan standar komposisi minimum dan level maksimum zat pencemar 

untuk residu pestisida, logam berat dan aflatoxin. BIS menentukan standar dan 

petunjuk untuk produk-produk dan proses-proses perusahaan susu, dan juga untuk 

kesehatan dan keamanan pangan namun standar ini tidak bersifat perintah 

(Anonymous, 2006). 
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2.6 Macam Pengukuran Kinerja 

Ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja secara kuantitatif 

yaitu ukuran kriteria tunggal, ukuran kriteria beragam, dan ukuran kriteria 

gabungan. 

a. Ukuran kriteria tunggal, digunakan untuk mengukur kinerja dimana orang 

akan cenderung memusatkan usahanya kepada kriteria tersebut dengan 

akibat diabaikannya kriteria yang lain yang kemungkinan sama pentingnya 

dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu koperasi dan bagiannya. 

b. Ukuran kriteria beragam, merupakan cara untuk mengatasi kelemahan 

kriteria tunggal dalam pengukuran kinerja. Berbagai kinerja manajer dicari 

ukuran kriterianya sehingga seorang manajer diukur kinerjanya dengan 

beragam kriteria. Tujuan penggunaan kriteria ini adalah agar manajer yang 

diukur kinerjanya mengarahkan usahanya kepada berbagai kriteria: (a) 

profitabilitas, (b) pangsa pasar, (c) produktivitas, (d) pengembangan 

karyawan, (e) tanggung jawab masyarakat, (f) keseimbangan antara 

sasaran jangka pendek dengan sasaran jangka panjang. 

c. Ukuran kriteria gabungan, didasari bahwa beberapa tujuan lebih penting 

bagi koperasi secara keseluruhan dibandingkan dengan tujuan lain. 

d. Ukuran kinerja pusat pendapatan, informasi yang dipakai sebagai ukuran 

adalah pendapatan, apabila pusat pendapatan hanya menjual produk 

jasanya kepada pihak luar, maka pengukuran pendapatan dapat dilakukan 

dengan mudah yaitu dengan cara mengalihkan kualitas produk atau jasa 

yang dijual dengan harga jual yang dibebankan kepada pelanggan. 

e. Pengukuran kinerja pusat biaya, dalam pengukuran kinerja ini biaya 

variabel maupun biaya tetap yang diperhitungkan sebagai ukuran kinerja 

harus berupa biaya yang terkendalikan oleh manajer pusat biaya tersebut. 

Biaya terkendali adalah biaya variabel dan biaya tetap yang dapat 

dipengaruhi secara signifikan oleh manajer dengan biaya yag dimilikinya, 

contohnya adalah biaya bahan baku yang diperoleh dengan pembelian 

jangka panjang (setahun misalnya). 
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2.7 Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja perusahaan diukur dengan beberapa cara, tetapi alat ukur yang 

biasa digunakan adalah rasio keuangan. Astuti (2004) menyatakan bahwa analisis 

rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi rasio keuangan. 

Perhitungan analisis rasio digunakan data yang terdapat dalam neraca dan laporan 

laba rugi. Analisis rasio keuangan ini dibagi dalam lima kategori yaitu rasio 

likuiditas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio kemampulabaan, dan rasio nilai 

pasar. Analisis rasio tidak berguna bagi intern perusahaan, tetapi juga pihak luar 

dalam hal ini adalah calon investor atau kreditur. 

Djarwanto (1984) menyatakan bahwa standar rasio dapat ditentukan 

berdasarkan alternative sebagai berikut: 

1. Didasarkan pada catatan kondisi keuangan dari hasil operasi perusahaan 

yang telah lampau. 

2. Didasarkan pada rasio dari perusahaan lain yang menjadi pesaingnya, 

dipilh satu yang maju dan berhasil. 

3. Didasarkan pada laporan keuangan yang dibudgetkan (goal rasio). 

4. Didasarkan pada rasio industri, dimana perusahaan yang bersangkutan 

masuk sebagai anggotanya. 

Astuti (2004) tiga tipe pembanding hasil analisis rasio keuangan, yaitu: 

a. Analisis time-series 

Analisis ini mengevaluasi kinerja perusahaan dengan cara membandingkan hasil 

analisis rasio keuangan pada periode satu dengan hasil analisis rasio keuangan 

pada periode yang lain pada perusahaan yang sama. 

b. Analisis cross-sectional  

Analisis ini membandingkan hasil analisis rasio keuangan suatu perusahaan 

dengan nilai analisis perusahaan sejenis dalam waktu yang sama dan industri yang 

sama. 

c. Analisis gabungan 

Analisis ini menggabungkan antara analisis time-series dan analis cross- 

sectional, misalnya melihat kecenderungan umur piutang dari tahun 1997 sampai 
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dengan tahun 2000 dibandingkan antara perusahaan dengan industrinya. Astuti 

(2004) macam rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Manajemen Hutang 

Leverage keuangan atau dana pinjaman sering kali digunakan perusahaan untuk 

mendanai operasional perusahaan yang terus meningkat. Leverage keuangan 

adalah penggunaan pembiayaan dengan hutang. Pembiayaan dengan hutang. 

Pembiayaan dengan hutang ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: 

a. Memperoleh dana melalui hutang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuiditas atau dana yang disetor pemilik untuk 

memberikan margin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya 

memberikan sebagian kecil dananya sebagai modal, maka kreditur dapat 

melihat bahwa sebagian besar resiko perusahaan ditanggungnya.  

2. Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Rasio 

profitabilitas terdiri atas rasio margin laba atas penjualan, rasio pengembalian 

modal atas total aktiva yamg dikenal dengan return on assets ratio, rasio 

pengembalian ekuitas saham biasa atau dikenal dengan return on equity ratio.  

2.8 Penerimaan  

Penerimaan adalah nilai produksi yang dihasilkan dari suatu usaha dan 

dalam jangka panjang penerimaan total harus lebih besar dari biaya total. 

Penerimaan dapat dikatakan sebagai pendapatan kotor usaha yang belum 

dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung 

(Sadono, 1985). Jumlah penerimaan yang diperoleh dari suatu proses produksi 

dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah produksi dengan harga produk 

bersangkutan pada saat itu (Riyanto, 1992). 
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2.9 Keuntungan 

Bishop dan Toussint (1986) menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan 

oleh suatu perusahaan semua dikategorikan dalam biaya variabel apabila siklus 

produksi jangka panjang (long-run). Kelebihan diatas pengeluaran dan biaya 

adalah merupakan keuntungan atau profit. Keuntungan merupakan penerimaan 

total dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh peternak (Faturrohman, 

Udianto dan Tawaf, 1982). Perhitungan keuntungan bagi perusahaan harus 

memperhitungkan hasil usaha serta membandingkan antara harga barang di pasar 

atau harga pasar dengan biaya produksi agar dapat diketahui untung dan rugi dari 

suatu usaha yang bersangkutan (Adiwilaga, 1979). 

Prawirokusuma (1990) menyatakan bahwa laba atau keuntungan usaha 

adalah jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. Laba 

bersih adalah penerimaan dikurangi dengan seluruh biaya produksi termasuk 

pajak. Laba kotor dapat dihitung dengan mengurangi penerimaan dengan harga 

pokok penjualan (Weston dan Brigham, 1981). Keuntungan yang diinginkan oleh 

suatu perusahaan merupakan kelebihan penerimaan pendapatan total atas biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Besarnya pendapatan 

perusahaan tergantung pada dua variabel yaitu variabel harga dan variabel jumlah 

yang dijual (Swastha, 1980). 

Tujuan dari semua perusahaan adalah mengoptimalkan laba atau profit 

oriented. Laba atau keuntungan tersebut dapat membantu perusahaan untuk 

tumbuh dan berkembang, memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar pada 

konsumen, serta dapat memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Kenaikan 

keuntungan seringkali diikuti dengan kenaikan modal yang ditanam akan dapat 

mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan secara mencolok. Besar kecilnya 

keuntungan yang diperoleh merupakan ukuran kesuksesan dalam mengelola usaha 

yang dijalankan (Kusriyanto dan Suwartojo, 1989). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada Koperasi Unit Desa “Satya Dharma” dengan 

judul Analisis Total Quality Management dan Kinerja Koperasi Persusuan. 

Pengambilan data dilakukan selama satu bulan yaitu 26 Juni - 25 Juli 2012. 

Diharapkan dalam kurun waktu tersebut data yang diperlukan di dalam penelitian 

dapat terpenuhi.  

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah Koperasi Unit Desa “Satya Dharma”. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih subyek 

berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui 

sebelumnya. Penulis mengangkat konsep TQM dalam koperasi persusuan dengan 

judul “Analisis Total Quality Management dan Kinerja Koperasi Persusuan” 

(Studi Kasus di Koperasi Unit Desa Satya Dharma). 

3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu 

menganalisis Total Quality Management dan Kinerja Koperasi Persusuan di KUD 

Satya Dharma. Metode studi kasus adalah metode penelitian tentang subyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dan keseluruhan personalitas 

(Namawi, 1991). Studi kasus memusatkan diri secara intensif dan mendalam 

terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus 

(Wisadirana, 2005). Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja atau 

purposive yaitu memilih subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang 

sudah diketahui sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Nawawi, 1991). Lokasi penelitian dilakukan di KUD Satya Dharma 

Malang. Peneliti memilih lokasi di KUD “Satya Dharma” Malang sebagai obyek 
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penelitian karena di lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang 

kajian Total Quality Management dan Kinerja Koperasi yang merupakan bagian 

penting untuk meningkatkan perbaikan mutu produk secara terus-menerus yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memfokuskan seluruh anggota 

koperasi.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pengisian 

quisioner, interview pada pengurus dan anggota KUD Satya Dharma dan 

pengambilan data keuangan periode empat tahun terakhir yaitu tahun 2008, 2009, 

2010, dan tahun 2011 sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan Total Quality 

Management terhadap kinerja koperasi dan ini sesuai dengan pendapat Hariwijaya 

dan Bisri (2005) yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari individu seperti hasil dari 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa 

yaitu data-data yang berkaitan dengan Total Quality Management. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah 

disajikan oleh pihak lain. 

3.5 Analisis Data  

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa,  

mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang 

diperlukan. Data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu data kualitatif dan 

kuantitatif sehingga analisa data yang dihasilkan juga dibedakan. Analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 
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1. Analisis deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, meorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola dan juga menginterprestasikan data yang ditemukan di lapang. Data yang 

dianalisis secara deskriptif adalah pelaksanaan TQM yang dilakukan dalam 

penelitian terdapat 5 pilar (Creech, 1996) yaitu: pilar kepemimpinan, pilar 

organisasi, pilar komitmen, pilar proses dan pilar produk. 

2. Analisis ekonomi atau kuantitatif 

Analisis kuantitatif merupakan data akan dianalisis ke dalam tabel dari 

angka-angka yang tersedia. Perhitungan dilakukan dengan rumus ekonomi dengan 

tujuan penelitian memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari hasil 

penelitian. Data yang didapatkan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan 

rumus yang telah ditentukan yang sesuai dengan tujuan penelitian.   

Analisa ekonomi digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan 

keuangan, Soekartawi (1993) menjelaskan bahwa, keuangan usaha atau 

pendapatan bersih adalah besarnya penerimaan setelah dikurangi dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun tidak tetap yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

π = TR - TC 

Keterangan: 

  π   = Keuntungan 

TR = Total Revenue atau total penerimaan yaitu pendapatan kotor usaha yang 

didefinisikan sebagai nilai produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. 

TC = Total Cost atau total biaya yaitu pengeluaran total usaha yang didefinisikan 

sebagai semua nilai masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam 

produksi. 

a. Rasio Profitabilitas (Alwi, 1980) 

1. Return On Equity (ROE)       = 100% x 
 sendiri modal total

pajaksetelah bersih  laba
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2. Return On Investment (ROI)  =  
aktiva total

pajaksetelah bersih  laba
x 100% 

3. Net Profit Margin (NPM)     = 100% x 
penjualan

pajaksetelah bersih  laba
 

4. Operating Profit Margin (OPM) = 100% x 
penjualan

operasi laba
 

3.6 Batasan Istilah 

1. Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen yang berfokus 

kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan 

kepuasan konsumen pada biaya sesungguhnya yang berkelanjutan terus 

menerus. 

2. Organisasi merupakan pilar yang menitikberatkan pada usaha koperasi agar 

dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh, yang dapat memperlancar 

program-program perusahaan dalam mencapai standar kualitas.   

3. Komitmen merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi agar 

seluruh individu dalam perusahaan mempunyai kemampuan untuk melakukan 

yang terbaik sesuai fungsinya masing-masing demi tercapainya tujuan akhir. 

4. Produk merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi untuk 

mengevaluasi dan menjaga agar produk koperasi (susu segar) dapat memenuhi 

standar kualitas sehingga tercapainya kepuasan pelanggan. 

5. Kepemimpinan merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha koperasi 

agar seluruh anggota koperasi mempunyai motivasi dalam melaksanakan 

tugasnya. 

6. Proses merupakan pilar yang menitik beratkan pada aktivitas koperasi dalam 

melakukan produksinya agar produk yang dihasilkan mampu mencapai standar 

kualitas yang telah ditetapkan oleh IPS   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Keadaan Umum KUD Satya Dharma 

4.1.1 Sejarah KUD Satya Dharma 

Koperasi Unit Desa “Satya Dharma” Bantur berdiri pada 12 april tahun 

1974 berbentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang diketuai oleh Toekiran. 

Badan Usaha Unit Desa ini tidak berjalan dengan baik karena masyarakat belum 

mengenalnya. Maka pengurus BUUD mulai mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat sampai mereka mengetahui fungsi dan tujuan dari BUUD. Tujuan 

BUUD saat itu adalah meningkatkan taraf hidup petani, menghimpun para petani 

masuk koperasi dan menyaingi para rentenir. Petani peternak mulai sadar bahwa 

mereka membutuhkan BUUD ini. Akhirnya, petani peternak mulai membeli 

pupuk dan obat-obatan di BUUD lebih murah dibanding membeli di rentenir. 

Tahun 1978 BUUD berbadan hukum berubah menjadi KUD karena 

adanya inpres No.IV/1975 yang mengatur permulaan KUD harus berbadan 

hukum. Akhirnya KUD mengajukan ijin baru mendapatkan badan hukum pada 

tanggal 16 november 1978 yaitu No. 4097/BH/II/1978.  

4.1.2 Keadaan Umum 

Koperasi Unit Desa “Satya Dharma” Bantur terletak di Jalan Raya 

Wonokerto No 77 Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang 

berjarak lebih kurang 50 km dari kota Kabupaten Malang. Kecamatan Bantur 

terletak pada ketinggian 0 sampai 350  meter diatas permukaan laut dengan suhu 

antara 27 sampai 330C, dengan curah hujan rata-rata 1.550 mm/th. Letak kantor 

KUD adalah sebelah timur, barat, selatan, berbatasan dengan perumahan 

penduduk, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Kecamatan Pagelaran-

Kecamatan Bantur. 
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Luas wilayah Kecamatan Bantur adalah 15.897 ha atau 158,9 km2 yang 

terdiri atas sawah seluas 1340 ha, tegal seluas 4465 ha, hutan seluas 6530 ha dan 

sisanya 3562  ha berupa bangunan rumah, jalan raya, sekolah, perkantoran, pasar 

dan perkuburan. Wilayah Kecamatan Bantur merupakan daerah pertanian dan 

peternakan sapi dengan populasi sebanyak 3349 ekor. Wilayah kerja KUD “Satya 

Dharma” Bantur meliputi 5 desa, antara lain desa Wonokerto, desa Dokosari, desa 

Rejoyoso, Desa Rejosari dan Desa Balong. Jumlah penduduk Kecamatan Bantur 

sebesar 30.473 jiwa dengan mata pencaharian penduduknya 43,64 persen sebagai 

petani 7,85 persen peternak dan 5,62 persen sebagai pedagang dan sisanya 

bermata pencaharian disektor lain.  

Peternakan yang ada di Kecamatan Bantur umumnya adalah peternak sapi 

potong dan sapi perah, yang merupakan peternakan rakyat karena dikelola secara 

tradisional oleh petani peternak dengan jumlah kepemilikan sapi antara satu 

sampai sepuluh ekor. Mata pencaharian tersebut banyak dikerjakan oleh 

masyarakat kecamatan Bantur karena kondisi wilayah Kecamatan Bantur yang 

banyak rumput untuk pakan ternak sesuai untuk pengembangan usaha peternakan 

sapi walaupun terletak pada ketinggian yang kurang memadai yaitu sekitar 0 

sampai 350 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Sarwiyono, dkk (1990) yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian 300-

1.500 meter di atas permukaan laut umumnya cocok untuk usaha sapi perah. 

4.2 Struktur Organisasi KUD Satya Dharma 

Struktur organisasi menunjukkan fungsi-fungsi personal, hubungan 

wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Koperasi Unit Desa 

“Satya Dharma” Bantur membentuk struktur organisasi dengan tujuan 

menyediakan wadah bagi pencapaian tujuan bersama agar terbina kerjasama yang 

baik didalamnya. Struktur organisasi memperlihatkan pembagian tugas, tanggung 

jawab dan pendelegasian wewenang dengan adanya batas-batas keputusan yang 

dapat diambil oleh setiap bagian. Gambar 2 berikut merupakan struktur organisasi 

KUD “Satya Dharma” Bantur. 
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Rapat Anggota

Pengurus
Koperasi

Manager
Koperasi

Staf

Kepala Unit Kepala Unit Kepala Unit Kepala Unit Kepala Unit
Tebu Rakyat Simpan Pinjam Penampungan Susu Listrik Pupuk

Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan

Pengawas

 
Gambar 2. Bagan struktur organisasi KUD  Satya Dharma Bantur
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Kepengurusan KUD “Satya Dharma” Bantur menempatkan kekuasaan 

tertinggi terletak   pada rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam 

rapat anggota. Pengurus akan memberikan wewenangnya kepada manager untuk 

mengelola koperasi dan dari manager memberikan wewenang ke masing-masing 

kepala unit usaha yang langsung memberikan tugas kepada karyawan KUD “Satya 

Dharma” Bantur.  

Pengurus dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh garis komando atau 

garis perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang perintahnya harus 

dilaksanakan oleh bagian yang menerimanya serta bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan. Antara pengurus dan pengawas terdapat garis koordinasi yang merupakan 

garis pembinaan dan pengawasan terhadap sistem kerja organisasi yang hasilnya 

dilaporkan dalam rapat anggota. 

4.2. 1 Uraian Jabatan 

a. Rapat Anggota 

Koperasi unit desa “Satya Dharma” mempunyai anggota yang aktif sebanyak 

30 orang. Rapat anggota mempunyai kedudukan yang sangat menentukan serta 

menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh 

perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sitio dan Tamba (2001) yang menyatakan bahwa rapat anggota 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang 

sangat menentukan, berwibawa dan menjadi sumber dari segala keputusan atau 

tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola 

usaha koperasi. 

b. Pengurus KUD Satya Dharma 

Pengurus dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus 

merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sitio dan Tamba (2001) yang menyatakan bahwa pengurus dipilih dan diberhentikan 

oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang 
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kuasa rapat anggota dalam mengoperasikan kebijakan-kebijakan strategis yang 

ditetapkan rapat anggota. Pengurus KUD “Satya Dharma” memiliki masa jabatan dua 

tahun. Pengurus mempunyai tugas untuk mengelola koperasi dan usahanya, 

mengajukan rancangan kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, 

menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggung 

jawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. 

c. Pengawas Koperasi 

Pengawas KUD “Satya Dharma” adalah pengawas yang dipilih dalam rapat 

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

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, 

selain itu pengawas juga mengarahkan segala kegiatan koperasi agar berjalan sesuai 

rencana yang telah disepakati bersama, dimana rencana ini telah disepakati dalam 

rapat anggota tahunan. Pengawas juga bertugas untuk mengevaluasi kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus. 

d. Manajer Koperasi 

Manajer KUD “Satya Dharma” adalah pemimpin pelaksanaan harian 

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

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

koperasi. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus sehingga manajer harus 

mempertanggung jawabkan tugasnya kepada pengurus. 

e. Kasir 

Transaksi keuangan tersebut harus dicatat dalam buku laporan keuangan 

secara jelas dan terperinci. Kasir bertanggung jawab atas transaksi keuangan dan juga 

SHU dari unit-unit otonom. KUD “Satya Dharma” bertugas untuk menyalurkan dan 

menerima keuangan koperasi, dan bekerjasama dengan bendahara untuk mencatat 

semua transaksi keuangan. 
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f. Bagian Akuntansi. 

Dalam menjalankan tugasnya bagian akuntansi bekerjasama dengan kasir 

dalam membuat laporan keuangan secara jelas dan terperinci. Bagian akuntansi 

membantu karyawan membuat buku bantu dan menyiapkan laporan keuangan setiap 

satu tahun sekali yaitu pada akhir bulan Desember. Bagian akuntansi bertugas untuk 

menyelenggarakan administrasi keuangan KUD, membuat buku-buku bantu, 

membantu dan menyiapkan laporan keuangan, dan melakukan pengawasan pada unit-

unit otonom. 

4.2.2 Personalia 

a. Penggolongan Karyawan 

Tabel 1. Profil tenaga kerja di KUD Satya Dharma Bantur 
No. Nama Umur Jabatan Alamat 
1 Sulijono Sutrisnowinadi 55 Ketua Umum Desa Wonokerto 
2 H. Tamyis 54 Ketua I Desa Karangsari 
3 Hargiono 48 Ketua II Desa Rejoyoso 
4 Yudi Irvanto 45 Sekretaris Desa Wonokerto 
5 Ir. HM Kholiq 52 Bendahara Desa Karangsari 
6 Siadi 50 Pengawas Desa Wonokerto 
7 H.Hasanan 65 Pengawas Desa Rejosari 
8 Raki Raharjo 54 Pengawas Desa Rejoso 

 9 
 

Fauzah 48 Juru Buku Desa Karangsari 
10 Suliyati 46 Kasir Desa Wonokerto 
11 Aliyah 52 Cleaning Servis Desa Wonokerto 
12 Khayadi 55 Penjualan Rekening Desa Rejosari 
13 Suyati 47 Pembukuan TR Desa Rejosari 
14 Sumari 58 Ka Unit Susu Desa Wonokerto 
15 Fitriyah 46 Pembukuan Desa Rejoso 
16 Sunardi 56 Pakan ternak Desa Wonokerto 
17 Lilik  53 Penampungan Gula Desa Rejosari 
18 Sutrisno 54 Driver Truck Desa Wonokerto 
19 Irman 47 Bag Laboratorium Desa Wonokerto 
20 Kusnadi 54 Ka Simpan Pinjam 

pPinjam 
Desa Rejosari 

21 
 

Sayadi BM 49 Satpam Desa Wonokerto 
Sumber : Laporan RAT, 2008-2011 
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Tenaga kerja merupakan aset penting dalam sebuah koperasi karena segala 

macam aktivitas akan dikerjakan oleh karyawan. Jumlah karyawan di KUD “Satya 

Dharma” adalah 21 orang perbandingan tingkat pendidikan tenaga kerja dari tahun 

2008 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Tingkat pendidikan tenaga kerja di KUD Satya Dharma 
Pendidikan Tahun 2008 

(orang) 
Tahun 2009 

(orang) 
Tahun 2010 

(orang) 
Tahun 2011 

(orang) 
Sarjana 2 2 2 2 

Diploma 2 2 2 2 

SLTA 6 6 6 6 

SLTP 10 10 10 10 

Pendidikan Dasar 1 1 1 1 

Sumber : Laporan RAT, 2008-2011 

Karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi seperti sarjana dan diploma 

menjabat bagian penting dalam struktur organisasi di KUD “Satya Dharma” seperti 

ketua, manajer umum, sekretaris serta kabag akuntansi. Pekerjaan tersebut menuntut 

pribadi yang bisa mengakomodasikan kebutuhan dari KUD hingga ke IPS sehingga 

karyawan dengan tingkat pendidikan tinggi dianggap bisa menguasai pekerjaan 

tersebut. 

Karyawan dengan tingkat pendidikan menengah yaitu SLTA dan SLTP 

bekerja di bawah pengawasan dari manajer. Pada umumnya karyawan tersebut 

menjabat sebagai pengawas gudang, pencatat keluar masuknya barang dan 

transportasi, namun sebagian dari karyawan yang memiliki pendidikan menengah 

juga ada yang menjabat dibagian penting karena dianggap telah mampu dan 

berpengalaman. 
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4.3 Proses Produksi 

4.3.1 Bahan Baku 

. Perbedaan harga susu ditentukan oleh kualitas berdasarkan hasil uji 

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

pada pertengahan tahun 2008 permintaan susu menurun. Hal ini disebabkan adanya 

hasil penelitian dari IPB bahwa susu dari China banyak yang mengandung bakteri 

berbahaya dan juga karena adanya krisis global. Dengan menurunnya permintaan 

susu dari konsumen maka pabrik juga menurunkan harga premium atau harga daya 

saing yaitu sebesar Rp. 200/kg.  

Penurunan susu dikarenakan kualitas yang kurang baik. Susu dengan 

kualitas rendah tidak akan diterima oleh Nestle kemudian oleh peternak akan 

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

dengan pendapat Hadiwiyoto (1994) yang menyatakan bahwa penurunan kualitas 

susu terjadi karena adanya perubahan musim sehingga cukup sulit untuk 

mendapatkan rumput yang berkualitas. Walaupun pakan konsentrat yang diberikan 

baik, apabila rumput yang diberikan kurang baik maka akan berpengaruh pada kualits 

susu dan biaya untuk kebutuhan pakan menjadi meningkat. Kenaikan jumlah setoran 

susu dikarenakan penambahan jumlah anggota koperasi yang otomatis dapat 

meningkatkan jumlah sapi laktasi serta adanya perbaikan kualitas dan kuantitas 

pakan.  

a. Proses pengumpulan susu di KUD Satya Dharma 

Proses penyetoran susu yaitu anggota peternak KUD “Satya Dharma” datang 

langsung di penampungan susu karena di KUD “Satya Dharma” hanya mempunyai 

satu pos yang mana dilengkapi dengan bak pendingin serta alat timbang dan alat 

pengukur berat jenis susu dan suhu susu (Laktodensimeter). Sebelum menerima susu 

alat tersebut disterilkan dengan air bersih dimana air yang dipakai adalah air yang 

terdapat di pos penampungan tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan standar 
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sterilisasi alat susu karena sterilisasi yang baik harus dengan menggunakan air panas 

sehingga menghilangkan bakteri perusak susu. 

Sebelum susu segar dimasukkan ke bak pendingin dilakukan uji organoleptik, 

berat jenis serta suhu dan pengambilan sampel dari setiap susu setoran peternak 

tersebut. Susu yang disetorkan peternak harus mempunyai kadar BJ susu berkisar 

1,028-1,032. Apabila berat jenis susu kurang dari angka tersebut maka koperasi tidak 

akan menerima susu tersebut. Susu yang tidak diterima oleh KUD akan ditampung 

oleh pengepul susu yang merupakan warga lokal yang mempunyai usaha dibidang 

persusuan misalnya penjual susu segar. 

Susu yang ada di koperasi tidak langsung dikirim ke PT. Nestle Kejayan 

Pasuruan tetapi harus didinginkan dahulu dengan cara dialirkan ke dalam pendingin 

(plate cooler) di kamar pendingin. Susu yang diangkut ke PT. Nestle bersuhu 30C. 

Pengangkutan menggunakan 1 truk pengangkut dengan kapasitas 4000 liter. 

Pengiriman sehari satu kali karena produksinya tidak terlalu banyak dan penghematan 

biaya.  

Uji yang dilakukan setiap peternak menyetor susu di KUD “Satya Dharma” 

adalah uji organoleptik, uji BJ dan uji alkohol, sedangkan untuk uji reduktase, uji 

lemak, uji karbonat, uji kadar gula dilakukan setiap 2 minggu . Berikut tabel tujuan 

uji tersebut : 

Tabel 3. Tujuan Uji Susu 
Nama Uji Tujuan 

Uji organoleptik Mengetahui apakah susu tersebut telah mengalami pemalsuan 
Uji berat jenis Untuk mengetahui berat jenis susu 
Uji reduktase Menghitung bakteri dalam susu 
Uji lemak Menghitung kadar lemak dalam susu 
Uji karbonat Mengetahui ada atau tidaknya penambahan bahan soda kue 

untuk meningkatkan BJ 
Uji alkohol Mengetahui derajat keasaman susu yang dihasilkan 
Uji kadar gula Mengetahui penambahan bahan gula 

Sumber : Data primer yang telah diolah, 2012 
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b. Kebijakan Kualitas dan Pengawasan Mutu 

Kebijakan kualitas dan pengawasan mutu sangat diperhatikan oleh koperasi 

karena berkaitan dengan makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Kebijakan 

tersebut mulai dari proses produksi hingga distribusi dan pemasaran susu segar ke 

PT. Nestle. Teknik pengendalian mutu akan memberikan suatu jaminan mutu yang 

jelas dan terpercaya. Pengawasan mutu terhadap susu dilakukan dengan melakukan 

serangkaian uji yang bertujuan untuk mengetahui kualitas dari susu. 

1. Uji Organoleptik 

Petugas melakukan uji organoleptik dengan mengetahui bau, rasa dan warna 

susu yaitu mengetahui apakah susu tersebut telah mengalami pencampuran dengan 

bahan lain atau pemalsuan. Menurut Rassang dan Nasution (1982), bahwa untuk 

menguji susu yang mentah harus dimasak atau dipanaskan terlebih dahulu karena 

susu mentah sangat membahayakan bagi orang yang melakukan pengujian, karena 

susu dalam ambing yang sehat pun tidak terlepas dari mikroorganisme patogen. 

2. Uji Berat Jenis 

Berat jenis dapat diperoleh dengan membagi berat dan volume dengan tujuan 

untuk mengetahui padatan bukan lemak, total padatan dalam susu, komposisi susu, 

serta untuk mengetahui apakah susu tersebut telah mengalami pemalsuan atau tidak. 

Berat jenis susu tergantung pada kadar lemak dan bahan kering bukan lemak (Adnan, 

1984). 

3. Uji Reduktase 

Adanya daya reduksi susu disebabkan oleh aktivitas enzim-enzim tertentu 

dalam susu dan juga juga bakteri perusak susu. Uji reduktase yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui jumlah bakteri yang terdapat pada susu yang dihasilkan 

sehingga mempengaruhi daya tahan susu. Cara pengujian dilakukan dengan 

mengambil sampel susu sebanyak 20 ml dalam tabung reaksi lalu menambahkan 
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methylen blue sebanyak 0,5 ml dan menutupnya dengan sumbat karet. Mengocok 

tabung tersebut sampai homogen dengan membalikkan ke bawah dan ke atas lalu 

memasukkan dalam waterbath pada suhu 370 C dan menunggu sampai waktu 

hilangnya warna biru yang menunjukkan angka reduktase yang dihasilkan. 

Tabel 4. Lama waktu inkubasi pada uji reduktase 
waktu Kualitas susu 

0-20 menit Jelek, mengandung bakteri lebih 20 juta/10ml 
20 menit-2 jam Kelas 3, mengandung bakteri 4-20 juta/10ml 
2 jam-4,5 jam Kelas 2, mengandung ½-4 juta/10ml 
4,5 jam-5,5 jam Kelas 1, mengandung kurang ½ juta/10ml 
Lebih dari 6 jam Susu dicurigai mengalami perlakuan 

Sumber : Data sekunder KUD Satya Dharma 

Menurut Hadiwiyoto (1994) susu layak dikonsumsi apabila jumlah bakteri 

tidak lebih dari 1.000.000/10 ml. Kenaikan jumlah bakteri di bawah 1 juta 

menunjukkan kualitas yang baik dan dapat meningkatkan daya jual susu. Jumlah 

bakteri diatas 1 juta menyebabkan rendahnya harga susu sehingga merugikan 

peternak dan koperasi karena menurunnya pandapatan dan bagi pihak IPS susu 

dengan jumlah bakteri lebih 1 juta memerlukan pengolahan lebih lanjut sehingga 

akan menambah biaya produksi. 

Tabel 5. Jumlah bakteri susu pada KUD Satya Dharma tahun 2008-2011 
Tahun Bakteri (juta/10ml) 
2008 1,59 
2009 0,95 
2010 0,96 
2011 0,94 

Sumber : laporan RAT, 2008-2011 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan kualitas susu dari tahun ke 

tahun, ini dapat dilihat dari jumlah bakteri yang terdapat pada susu. Pada tahun 2008 

jumlah bakteri masih dibawah standar kelayakan konsumsi karena jumlah bakteri 

lebih dari 1 juta/10ml yaitu 1,59 juta/10ml. Tahun 2009 sampai tahun 2011 kualitas 

susu mengalami kenaikan karena jumlah bakteri kurang dari 1 juta/10ml yaitu 0,95 

juta/10ml, 0,96 juta/10ml dan 0,94 juta/10ml, hal ini menandakan bahwa KUD 
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“Satya Dharma” Bantur sudah mampu memproduksi susu dengan jumlah bakteri 

dibawah 1 juta/10ml dan layak untuk dikonsumsi 

4. Uji Karbonat 

Uji karbonat bertujuan untuk mengetahui pemalsuan oleh peternak karena 

penambahan soda kue sehingga dapat meningkatkan berat jenis susu. Uji ini 

dilakukan apabila ada kejanggalan pada susu misalkan susu berbau asam dan ada 

penggumpalan. Pengujian dilakukan dengan memasukkan alkohol 90% sebanyak 5 

ml dalam tabung reaksi lalu menambahkan netral red sebanyak 5 tetes dan sampel 

susu sebanyak 5 ml setelah dikocok. Dilihat apakah ada perubahan warna yang terjadi 

apabila susu terlihat terpisah dengan warna merah muda maka susu dikatakan baik. 

Tetapi, apabila susu berwarna kekuningan dan susu tercampur maka susu positif 

ditambahkan soda kue. 

Pada uji karbonat dilakukan 2 minggu sekali. Penambahan berat jenis susu 

yang tidak wajar hanya dapat terdeteksi di laboratorium, karena pada saat peternak 

mengumpulkan susu berat jenis diukur dengan laktodensimeter apabila disalah satu 

daerah positif susu ditambah dengan soda kue maka koperasi akan menurunkan harga 

bahan baku susu segar di daerah tersebut. Peternak yang melakukan pemalsuan ini 

bertujuan agar susu yang diberikan kepada koperasi memiliki berat jenis yang 

diingini koperasi agar susunya tidak ditolak. 

5. Uji lemak 

Uji kadar lemak dilakukan untuk mengetahui kadar lemak susu dari tiap pos. 

Kadar lemak diuji dengan menggunakan butyrometer. Langkah pengujian dimulai 

dengan memasukkan 10 ml H2SO4; 10,75 ml sampel susu serta amyl alcohol 1 ml ke 

dalam butyrometer dan disumbat dengan sumbat karet. Butyrometer tersebut dikocok 

hingga perlahan-lahan membentuk angka 8. Setelah itu dimasukkan ke dalam 

sentrifuge selama 7 menit dengan kecepatan 1200 rpm. Pembacaan kadar lemak 

dilakukan dengan menegakkan butyrometer, menekan sumbat tabung sampai kadar 
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lemak terpisah dan ditempatkan sampai batas skala nol dimana puncak lemak yang 

dicapai pada butyrometer menunjukkan kadar lemak yang dicapai oleh susu tersebut 

Tabel 6. Hasil uji kadar lemak susu KUD Satya Dharma tahun 2008-2011 
Tahun Fat (%) 
2008 3,97 
2009 3,95 
2010 3,87 
2011 3.82 

Sumber : laporan RAT, 2008-2011 

Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kadar lemak setiap tahunnya, namun 

kadar lemak yang dicapai oleh KUD “Satya Dharma” Bantur cukup tinggi dan masih 

bisa ditoleransi karena batas minimal lemak yang ditetapkan IPS adalah 3%. 

Penurunan kadar lemak disebabkan oleh pemberian pakan hijauan dan panjangnya 

masa laktasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Hadiwiyoto (1994) yang menyatakan 

bahwa pada musim kemarau kandungan lemak susu lebih rendah dan kandungan 

lemak mula-mula akan menurun sampai bulan ketiga laktasi. 

6. Uji Alkohol 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui derajat keasaman susu yang dihasilkan. 

Langkah pertama susu dimasukkan di tester gun yang dicampur dengan alcohol 70% 

dengan perbandingan 1:1 dan tester gun dikocok sampai tercampur dan dilihat susu 

tersebut apakah ada pengumpalan atau tidak kalau ada penggumpalan maka susu 

tersebut dikatakan jelek dan sebaliknya apabila susu tersebut tidak terjadi 

pengumpalan maka susu tersebut baik. 

Uji alkohol dilakukan di laboratorium susu segar di KUD “Satya Dharma” 

Bantur. Susu yang mengalami penggumpalan berarti derajat keasaman susu tersebut 

tinggi. Untuk mengatasi hal ini, KUD selalu mengangkut susu dengan truk yang 

diberi tangki pendingin sehingga kejadian seperti ini dapat terminimalisasi. 
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7. Uji Kadar Gula 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui penambahan gula yang dilakukan peternak 

sehingga dapat menurunkan kualitas susu yang dihasilkan. Sebelum melakukan 

pengujian terlebih dahulu merebus air sampai mendidih pada suhu 100o C kemudian 

memasukkan 3 tetes HCL ke dalam tabung reaksi tersebut. Tabung tersebut dikocok 

perlahan dan dimasukkan ke dalam air dingin dan dilihat perubahan warna yang 

terjadi, apabila terjadi perubahan warna menjadi violet maka sampel susu tersebut 

positif ditambah gula. Pada KUD Satya Dharma uji kadar gula dilakukan 2 minggu 

sekali karena uji ini memerlukan biaya yang cukup banyak. 

8. Pendinginan 

Pendinginan dilakukan dengan tujuan untuk menghambat aktifitas bakteri ke 

dalam susu yang dapat menyebabkan turunnya kualitas susu. Pendinginan dilakukan 

dengan mengalirkan air dingin dengan suhu 4-50C bersamaan dengan susu masuk dan 

mengalir dalam plate cooler yang diapit oleh air dingin tersebut. Alat-alat yang 

digunakan pada proses ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Alat-alat pada proses pendinginan susu di KUD Satya Dharma  
Nama Alat Fungsi Jumlah (Unit) 

Cooling Unit Sebagai pendingin 
cadangan untuk 
menyimpan susu segar 
yang telah didinginkan 
dalam truk tangki susu. 

1 

Plate Cooler Bersuhu 00C digunakan 
sebagai pendingin susu 
sehingga susu yang 
keluar bersuhu 40C. 

1 

 Sumber : Data primer diolah, 2012 
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4.3.2 Sanitasi 

Tujuan sanitasi yaitu agar terjadi suasana lingkungan produksi yang nyaman, 

aman dan bersih. Sanitasi perlu dilakukan agar produk tidak tercemar sehingga 

tercapai standar mutu yang ditetapkan oleh KUD. 

1. Sanitasi Peralatan 

Sanitasi alat bertujuan untuk membersihkan alat dan mesin tersebut dari sisa 

pengolahan, sehingga akan mencegah terjadinya kontaminasi dari sisa olahan pada 

proses pengolahan selanjutnya. Selain itu juga untuk menjaga keawetan alat dan 

mesin itu sendiri. Pembersihan alat dilakukan dengan menyemprot tangki susu, 

selang susu dan cooling unit dengan air bersih hingga susu dan kotoran hilang lalu 

dibilas dan dikeringkan. 

Air bersih yang digunakan untuk membersihkan alat disini adalah air yang 

biasa ditemukan di daerah Bantur. Hal ini menyebabkan peralatan kurang bersih 

karena air yang digunakan seharusnya adalah air yang sudah diberi larutan klorin. 

Jenie (1998) menyatakan bahwa konsentrasi klorin perlu ditambahkan untuk 

membunuh mikroba. Selain itu kondisi sanitasi alat juga tidak sesuai dengan 

Purwaningsih (2000) yang menyatakan bahwa peralatan dan perlengkapan pembantu 

yang bersentuhan dengan bahan yang diolah kecuali terhadap produk akhir yang 

dikemas, harus selalu dibersihkan dan didesinfektan sekurang-kurangnya satu kali 

dalam setiap giliran kemudian disimpan dan dikeringkan dengan sanitier. 

2. Sanitasi Tenaga Kerja 

Salah satu sumber kontaminasi pada susu adalah tenaga kerja yang menangani 

proses susu. Kebersihan seorang tenaga kerja harus selalu diperhatikan. Dengan 

memakai sepatu boot dan sarung tangan merupakan salah satu dari sanitasi tenaga 

kerja. Selain itu pekerja diharapkan selalu memakai baju bersih pada saat bekerja dan 

memakai jas lab bagi yang bertugas di laboratorium. Namun hal ini kurang cukup 

untuk menjaga kebersihan para pekerja. Purwaningsih (2000) menyatakan bahwa 
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setiap karyawan harus memelihara kebersihan pribadi selama bertugas. Pakaian kerja 

termasuk tutup kepala harus selalu disediakan dalam keadaan bersih. Karyawan yang 

langsung bekerja pada ruang pengolahan harus selalu menggunakan pakaian kerja 

yang bersih, penutup kepala yang sempurna, termasuk sarung tangan dan penutup 

mulut atau masker. 

3. Sanitasi Lingkungan 

Sanitasi ini dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan di luar maupun 

di dalam unit susu. Sanitasi di ruang penampungan susu segar dilakukan setiap akhir 

proses dimana para pekerja wajib merapikan dan membersihkan lantai serta alat-alat 

dan sisa air susu yang tumpah dengan menyiram menggunakan air bersih. Pada 

halaman luar, ruang kantor staf dan laboratorium setiap hari dibersihkan oleh petugas 

kebersihan. 

4. Penanganan Limbah 

Limbah terbanyak merupakan sisa susu yang tumpah, sisa-sisa air sanitasi, 

soda kaustik untuk membersihkan sisa-sisa susu, serta larutan kimia yang digunakan 

untuk pengujian di laboratorium. Semua limbah cair tersebut baik yang berawal dari 

sisa pengujian maupun sisa olahan langsung dibuang melalui saluran pipa ke sungai. 

Penanganan limbah ini kurang tepat, karena limbah yang dihasilkan tidak dinetralkan 

dahulu agar tidak mencemari lingkungan. Purwaningsih (2000) menyatakan bahwa 

limbah yang berbentuk cair sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sehingga penanganan 

yang terbaik adalah dengan menggunakan waste water treatment.          

4.4 Pemasaran Hasil 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat 

penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain (Kotler, 



44 
 

1997). Susu yang berasal dari KUD “Satya Dharma” Bantur dipasarkan ke IPS yaitu 

PT. Nestle Indonesia sebanyak 100%. 

Harga yang diberikan KUD kepada peternak didasarkan atas kadar total solid 

(TS) dengan minimal TS sebesar 12% sedangkan harga susu yang dibeli oleh IPS 

ditentukan berdasarkan dari hasil uji TPC, berikut ini adalah grade yang ditentukan 

dalam pembelian harga susu segar di PT. Nestle. 

Tabel 8. Grade harga dari PT. Nestle kepada KUD Satya Dharma Malang 
TS = 12% Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
Bakteri < 1 juta >1 juta >2-3 juta >3 juta 
Harga (Rp) 3300 3100 3000 2800 

Sumber : Data primer diolah, 2012 

Berdasarkan segmentasi geografis, pasar atau konsumen yang dituju oleh 

KUD “Satya Dharma” Bantur adalah pasar lokal diwilayah Jawa Timur. Konsumen 

susu segar yang dihasilkan KUD “Satya Dharma” Bantur adalah IPS (PT. Nestle) dan 

konsumen di wilayah malang. 

Setiap harinya KUD “Satya Dharma” menampung susu dengan rata-rata 

sebesar 1272,31 liter/ hari yang disetorkan oleh anggota koperasi di kecamatan 

Bantur. PT. Nestle adalah konsumen terbesar dengan penyerapan susu segar sebanyak 

100% dengan catatan kualitas susu di KUD “Satya Dharma” Bantur harus memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh PT. Nestle. 

Tabel 9. Jumlah susu di KUD Satya Dharma perhari pada 2008-2011 
Tahun Produksi susu per hari Pertumbuhan 

(%) 
2008 1157,65  
2009 1250,76 8,04 
2010 1231,46 -1,54 
2011 1449,37 17,69 

 Sumber : Data Primer diolah, 2012 

 Tabel 9 di atas dapat diketahui produksi susu rata-rata perhari dari tahun 2008 

sampai tahun 2011. Tahun 2008 produksi susu rata-rata perhari sebesar 1157,65 liter, 

tahun 2009 produksi susu rata-rata sebesar 1250,76 liter, tahun 2010 jumlah produksi 

susu rata-rata 1231,46 liter dan tahun 2011 produksi rata-rata susu sebesar 1449,37 
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liter. Turunnya produksi susu peternak biasanya disebabkan oleh tersedianya pakan 

kosentrat dan hijauan.  

4.5 Pelaksanaan konsep Total Quality Management (TQM)  

 Pada penelitian di KUD “Satya Dharma” Bantur dilaksanakan berdasarkan 

lima pilar yang mana terdapat pilar organisasi, pilar kepemimpinan, pilar komitmen, 

pilar proses dan pilar produk. Berdasarkan hasil dari quisioner rata-rata anggota 

menjawab setuju yaitu dengan persentase 88,6% pada pilar organisasi, 85,9% pada 

pilar kepemimpinan, 84,6% pada pilar komitmen, 92,2% pada pilar proses, dan pada 

pilar produk 71%. Hasil ini diperoleh dari wawancara langsung pada tiap-tiap 

anggota koperasi unit desa “Satya Dharma” Bantur. Berikut tabel pelaksanaan total 

quality management pada koperasi unit desa “Satya Dharma” Bantur yang meliputi 

pilar organisasi, pilar kepemimpinan, pilar komitmen, pilar proses, pilar produk. 

 



46 
 

Tabel 10. Lima Pilar dalam Pelaksanaan TQM dan Keuntungan Bagi Anggota di KUD Satya Dharma Bantur 
N
o. 

Pilar Teori Pelaksanaan TQM Pelaksanaan di KUD Satya Dharma Evaluasi % 

1. Pilar 
Organisasi 

1. Koperasi menerapkan 
karakter dan budaya 
organisasi yang mengalir 
dari bawah ke atas (buttom 
up) 

Adanya RAT yang dapat menampung 
aspirasi dari anggota 

Aspirasi dari anggota dapat 
ditampung dalam RAT dan anggota 
berhak dipilih sebagai pengurus. 

 
100 

  2. Adanya sistem desentralisasi 
yang dapat 
mengintregasikan semua 
tingkat 

Wewenang untuk membuat program serta 
melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi 
anggota dan karyawan oleh setiap kabag 
atau manajer 

Anggota dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik yaitu 
penyediaan bahan baku susu segar 
karena difasilitasi oleh koperasi, 
misalkan pemberian pakan kosentrat 
dan inseminasi buatan.  

 
60 

  3. Pembagian kerja 
berdasarkan tim 

Adanya pembagian wilayah kerja yang jelas 
sehingga tidak tercampur satu dengan yang 
lain 

Anggota memiiki waktu yang lebih 
efisien dalam bekerja karena sudah 
ada pembagian wilayah kerja yang 
jelas 
 

 
96,6 

  4. Manajer utama 
melaksanakan tugasnya 
dengan baik atau tidak 

Manajer di KUD Satya Dharma telah 
melaksanakan tuganya dengan baik yaitu 
bertanggung jawab atas produk yang 
dihasilkan 

Koperasi Satya Dharma selalu 
melakukan evaluasi terhadap produk 
yang dihasilkan agar tercapai tujuan 
koperasi yaitu untuk 
mensejahterakan anggota 

 
86,6 

  5. Adanya peraturan yang 
sudah disepakati  

Adanya peraturan-peraturan yang ditulis di 
buku rapat anggota tahunan 

Peraturan wajib dijalankan untuk 
kemajuan koperasi 

100 

2. Pilar 
Kepemimpinan 

1. Gaya kepemimpinan 
partisipatif  

Saran dan masukan dari anggota 
dipertimbangkan pada saat RAT 

Koperasi berkewajiban 
mempertimbangkan saran dari 
anggota sehingga anggota dapat 
berpartisipatif dalam kemajuan 
koperasi 

 
83,3 
 
 
 

  2. Sasaran yang jelas, mudah 
dipahami dan relevan 
dengan keadaan sekarang  

Sasaran kerja jelas dan bertujuan untuk 
kesejahteraan yaitu dari proses susu segar 
merupakan tanggung jawab semua pihak 
baik dari anggota maupun karyawan 
sehingga apabila terjadi penurunan nilai 
kualitas maka akan mempengaruhi koperasi 

Anggota bekerja berdasarkan sasaran 
kerja yang jelas yaitu untuk 
kesejahteraan bagi mereka sendiri 
serta untuk memuaskan pelanggan 

 
80 

46 
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  3. Sistem penghargaan Adanya bonus reduktase bagi peternak yang 
mempunyai kualitas bagus yaitu Rp. 500 
per liter susu segar 

Insentif seperti bonus reduktase 
diberikan kepada anggota yang 
jumlah TPC-nya sedikit 

 
70 

  4. Saluran komunikasi antar 
anggota, karyawan dan 
manajemen 

Adanya perkumpulan anggota dan 
karyawan koperasi yaitu GAPOKTAN 

Anggota mempunyai kelompok 
ternak yang dapat mempermudah 
komunikasi dengan koperasi 

 
100 

  5. Komunikasi yang baik 
antara pimpinan dengan 
karyawa maupun anggota 

Pimpinan di KUD Satya Dharma akan 
selalu menerima kritik dan saran 

Komunikasi selalu dilakukan setiap 
waktu apabila ada permasalahan 
tanpa ada perdebatan dan selalu 
menerima kritik dan saran yang 
membangun 

 
96,6 

 

3 Pilar 
Komitmen 

1. Tujuan bersama berdasarkan 
atas produk dan pelanggan 

Memenuhi kualitas produk sesuai dengan 
standar dari IPS yaitu kadar lemak diatas 3 
persen, BJ rata-rata 1,023-1,028, total solid  
12 persen, solid non fat diatas 7,6 persen 
dan jumlah bakteri dalam susu dibawah 1 
juta, namun IPS bisa menurunkan 
standarnya karena koperasi belum mampu 
memproduksi susu segar dibawah 1 juta 
bakteri   

Anggota berhak mendapatkan 
keuntungan sesuai dengan usaha 
mereka masing-masing apabila 
produk berupa susu segar yang 
dihasilkan memuaskan pelanggan 

 
 
96,6 
 
 
 
 
 

  2. Kesadaran akan 
kebersamaan yang tinggi 

Kerjasama antar bagian yang cukup baik 
yaitu antara peternak dengan pihak koperasi 
yang mana peternak bertugas menghasilkan 
susu segar yang berkualitas dan pihak 
koperasi bertugas membantu tujuan tersebut 
agar bisa menghasilkan susu segar yang 
berkualitas 

Kebersamaan antar pelanggan dalam 
pemenuhan kualitas susu segar 
misalkan kerjasama anggota dengan 
bagian pakan kosentrat  

 
60 

  3. Antusias karyawan dan 
anggota 

Pemberian bonus bagi peternak dan anggota 
pada RAT yaitu pembagian hasil usaha 
secara adil yaitu 40% dari SHU 

Anggota dan karyawan berhak 
mendapatkan keuntungan sesuai 
dengan usaha mereka masing-masing 
pada RAT sehingga mereka akan 
lebih antusias dalam bekerja 

 
90 

  4. Suasana kerja yang 
mendukung atau kondusif 

Terjalinnya kerjasama karyawan antar 
bagian dari tersedianya alat kerja yang 
memadai 

Anggota berhak mendapatkan 
pelayanan dari koperasi, misalkan 
pemberian bonus reduktase dan 
pakan ternak. Dengan pelayanan 
tersebut maka akan terjadi hubungan 
yang kondusif antar anggota koperasi 

 
 

76,6 
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  5. Kedisplinan karyawan Karyawan rata-rata datang tepat waktu pada 
saat kerja 

Kedisplinan karyawan sangat 
berpengaruh pada koperasi terutama 
dalam memajukan koperasi 

 
100 

4. Pilar Proses 1. Pengendalian bahan baku  Uji kualitas susu segar secara organoleptik 
dan kimiawi. 

Anggota yang mempunyai susu 
dengan kualitas susu yang baik akan 
diberi bonus sehingga akan memacu 
semangat anggota   

 
100 

  2. Pengendalian proses 
produksi 

Adanya penanggung jawab dan pengawas 
pada setiap produksi 

Anggota dapat menjadi pengawas 
pada saat pengumpulan susu 

 
83,3 

  3. Pengendalian paska 
produksi 

Pengujian dan pemeriksaan produk sebelum 
dikirimkan yaitu meliputi uji berat jenis, 
kadar lemak, uji reduktase, uji alkohol, dll. 

Anggota yang mempunyai susu 
dengan kualitas baik pada saat 
pengujian akan mendapatkan bonus 

 
93,3 

5. Pilar Produk 1. Analisis berkala terhadap 
pelanggan 

Mengetahui standar kualitas yang terbaru 
yang diterapkan pelanggan 

Anggota yang dapat memenuhi 
standar IPS akan diberikan insentif 

 
70 

  2. Hubungan yang erat antar 
pelanggan 

Memenuhi standar kualitas dan kepercayaan 
pelanggan terhadap perusahaan 

Anggota mendapatkan pembinaan 
dari IPS 

 
46,6 

  3. Ketepatan waktu Ketepatan waktu pengiriman membuat 
pelanggan puas yaitu IPS 

Pengiriman susu segar tepat waktu 
juga mempengaruhi dalam kualitas 
susu 

 
96,6 

48 
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4.5.1 Pelaksanaan Konsep TQM Pada Pilar Organisasi 

Pada tabel 10 dijelaskan pada teori pelaksanaan pada pilar organisasi adalah 

koperasi menerapkan karakter dan budaya organisai yang mengalir dari bawah ke 

atas (buttom up) dan di KUD “Satya Dharma” sudah dilakukan yaitu dengan hasil 

quisioner 100% setuju dan adanya rapat anggota tahunan yang mana dapat 

menampung aspirasi dari anggota mengenai masalah kesejahteraan bagi anggota dan 

karyawan, saran untuk memperbaiki kualitas  produk dan pada rapat anggota tahunan 

anggota nantinya berhak dipilih sebagai pengurus. Pada pilar organisasi juga 

dijelaskan adanya sistem desentralisasi yang dapat mengintregasikan semua tingkat 

dan pada KUD “Satya Dharma” telah melaksanakannya yaitu 60% anggota setuju 

yang mana ditunjukkan  dengan adanya pembagian wewenang dan tugas bagi 

masing-masing bagian. Di KUD “Satya Dharma” wewenang dilakukan untuk 

membuat program serta melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi anggota dan 

karyawan oleh setiap kabag atau manajer.    

Mulyadi (1993) menjelaskan bahwa kelebihan sistem desentralisasi adalah : 

a. Memberikan kesempatan bagi para manajer tingkat yang lebih rendah 

dalam mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi setelah berlatih 

mengelola unit organisasi tingkat bawah. 

b. Desentralisasi memberikan kebebasan bagi para manajer dalam 

pengambilan keputusan sehingga mereka dapat merasakan statusnya lebih 

tinggi bila dibandingkan jika mereka tidak mengalami kebebasan dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian desentralisasi memberikan 

motivasi bagi para manajer untuk berprestasi. 

c. Pada manajer tingkat yang lebih rendah mempunyai pengetahuan yang 

terbaik tentang kondisi setempat, melatih, meningkatkan moral dan 

inisiatif bawahan. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan manajer di 

tingkat atasnya. 
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d. Membebaskan pimpinan dari beban berat untuk melakukan segala sesuatu, 

memperbaiki proses pengambilan keputusan karena dekat dengan tempat 

kejadian, serta keputusan lebih luwes dan cepat disesuaikan dengan 

lingkungan yang dinamis. 

Desentralisasi juga mempunyai kelemahan sebagai berikut: 

a. Para manajer mungkin hanya membuat keputusan yang hanya 

menguntungkan tingkat divisi yang dipimpinya saja, dengan akibat 

merugikan perusahaan secara keseuruhan. 

b. Para manajer mempunyai kecenderungan untuk memiiki sendiri unit 

organisasi penghasil jasa yang sebenarnya akan lebih murah jika jasa 

tersebut disediakan oleh unit pusat. 

c. Kadang-kadang biaya pengumpulan dan pengelolaan informasi 

mengalami kenaikan daam perusahaan yang organisasinya sudah 

didesentralisasikan. Para manajer memerlukan informasi untuk menilai 

akibat dari keputusan-keputusan yang telah diambilnya dan informasi lain 

yang berhubungan dengan divisinya (Mulyadi, 1993). 

Pada KUD Satya Dharma juga menerapkan adanya pembagian kerja yang 

jelas sehingga tidak tercampur pekerjaan yang satu dengan lainnya yang mana dari 

hasil quisioner 96% setuju. Koperasi unit desa “Satya Dharma” mengusahakan tenaga 

kerja dibawahnya dapat bekerja dengan maksimal sehingga para karyawan dapat 

fokus terhadap pekerjaannya sehingga anggota memiliki waktu yang lebih efisien 

dalam bekerja karena sudah ada pembagian wilayah kerja yang jelas.  

4.5.2 Pelaksanaan Konsep TQM Pada Pilar Kepemimpinan 

Pada tabel 10 dijelaskan bahwa pada pilar kepemimpinan harus menerapkan 

gaya kepemimpinan yang partisipatif yang mana memberi kesempatan kepada 

anggota untuk menyumbangkan pemikirannya dan koperasi harus membuat sasaran 

yang mudah dipahami dan relevan. Pada pilar kepemimpinan koperasi juga harus 

memberikan sistem penghargaan yang membangkitkan motivasi anggota serta 
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koperasi harus menyediakan saluran komunikasi antara manajemen dengan karyawan 

serta anggota koperasi itu sendiri. Pada KUD “Satya Dharma” Bantur pergantian 

pengurus dan pengawas dilakukan setiap dua tahun sekali melalui rapat anggota 

tahunan yang dilakukan setiap akhir tahun yaitu pada bulan desember. Persyaratan 

yang harus dipenuhi oleh calon pengurus dan pengawas KUD “Satya Dharma” adalah 

sebagai berikut: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Berdomisili di wilayah Bantur 

4. Sudah menjadi anggota aktif KUD Satya Dharma minimal tiga tahun 

5. Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan serta pengetahuan tentang 

koperasi 

6. Berpendidikan formal yang cukup 

7. Mempunyai pengetahuan dibidang keuangan dan audit 

8. Tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Negara dan atau 

gerakan koperasi serta tidak pernah dihukum. 

9. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas di KUD 

Satya Dharma. 

Prosedur pemilihan pengurus dan pengawas di KUD “Satya Dharma” Bantur 

adalah pengurus dan pengawas yang telah habis masa baktinya dapat dipilh kembali 

dam pemilihan seorang pengurus dan pengawas dilakukan secara langsung (aklamasi) 

dan apabila ada dua calon maka dilakukan secara voting. Pada KUD “Satya Dharma” 

juga menerapkan pilar kepemimpinan yang mana telah dijelaskan diatas yaitu:       

1. Gaya kepemimpinan yang partisipatif (83,3% setuju) yang mana setiap 

membuat keputusan karyawan dan anggota diberikan kesempatan untuk 

menyampaikan pandangan serta saran dan masukan demi kemajuan KUD 

“Satya Dharma”. Pendapat biasanya diungkapkan di RAT sehingga dapat 

didengar oleh semua anggota dan karyawan koperasi. 
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2. Sasaran kerja dibuat sejelas mungkin agar mudah dipahami dan 

disesuaikan dengan kondisi saat ini (80% setuju). Sasaran kerja dari 

proses susu segar  merupakan tanggung jawab semua pihak baik dari 

anggota maupun karyawan, sehingga apabila terjadi penurunan nilai 

kualitas maka akan mempengaruhi KUD “Satya Dharma”. Oleh karena 

itu, karyawan dan anggota dapat bekerja dengan orientasi mutu produk. 

3. KUD “Satya Dharma” selalu menghargai setiap usaha yang dilakukan 

oleh anggota dan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya masing-

masing (70% setuju), oleh karena itu  diberikan bonus berupa bonus 

reduktase yaitu Rp. 500/ liter apabila jumlah TPC memenuhi target dari 

koperasi. Pada karyawan bonus diberikan apabila karyawan bekerja 

dengan baik dan biasanya diberikan pada saat hari raya. Untuk 

meningkatkan mutu produk maka KUD “Satya Dharma” mengadakan uji 

kualitas dari susu segar yang dilaksanakan setiap hari sehingga apabila ada 

perubahan dalam kualitas susu dapat diambil tindakan yang tepat. 

4. Saluran komunikasi yang lancar antar bagian dalam koperasi akan 

memudahkan dalam bekerja (100% setuju). Pada KUD “Satya Dharma” 

dibentuk kelompok ternak yang bernama GAPOKTAN yang mana nanti 

bisa menyalurkan aspirasi dari anggota. KUD “Satya Dharma” 

mengevaluasi kinerja karyawan juga dilakukan setiap tahun mengenai 

masalah prestasi, kedisiplinan kerja dan tanggung jawab. Kelompok 

ternak selain bertugas untuk menyalurkan aspirasi biasanya juga 

membantu koperasi dalam bekerja misalkan pembagian pakan ternak. 

5.5.3 Pelaksanaan Konsep TQM Pada Pilar komitmen 

Pada tabel 10 dijelaskan bahwa pada pilar komitmen yang harus dilakukan 

adalah koperasi harus selalu melaksanakan tujuan bersama yang berorientasi pada 

produk dan pelanggan. Selain itu koperasi harus membuat semua karyawan dan 
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amggota antusias serta terlibat sepenuhnya dalam proses pencapaian tujuan. Koperasi 

juga harus menciptakan suasana kerja yang saling mendukung dan saling percaya. 

 

Pada KUD “Satya Dharma” Bantur penerapan pilar komitmen sebagai berikut: 

1. KUD “Satya Dharma” menekankan komitmen pekerja dan anggota agar 

bekerja dengan berorientasi kepada produk dan pelanggan (96% setuju). Orientasi 

kepada produk berarti bahwa mutu produk yang dihasilkan yaitu susu segar sesuai 

dengan keinginan pelanggan (IPS) yaitu kadar lemak diatas 3 persen, BJ rata-rata 

1,023-1,028, total solid 12 persen, solid non fat diatas 7,6 persen dan jumlah bakteri 

dalam susu dibawah satu juta. Namun, untuk jumlah bakteri PT. Nestle bisa 

menurunkan standarnya karena koperasi belum mampu memproduksinya. Orientasi 

kepada pelanggan yaitu pihak IPS KUD “Satya Dharma” berusaha memenuhi 

keinginan PT. Nestle sesuai dengan kualifikasi produk yang diinginkan. KUD “Satya 

Dharma” juga menerapkan komitmen khusus dan umum kepada anggota dan 

karyawan. Komitmen khusus yang diterapkan adalah mengenai kesejahteraan 

anggota karyawan. Komitmen khusus yang diterapkan adalah mengenai 

kesejahteraan anggota dan karyawan, pelaksanaan proses produksi dan tata tertib 

koperasi. Contoh dari kesejahteraan anggota dan karyawan ialah pembagian sisa hasil 

usaha secara adil  dan pemberian fasilitas kepada ternak seperti pakan dan inseminasi 

buatan yang merata. Tata tertib berupa pelaksanaan jam kerja, prosedur kerja di 

laboratorium dan gudang pakan ternak dan lain-lain. Komitmen umum adalah 

berusaha meningkatkan kuaitas dan produktivitas susu segar dan adanya kerjasama 

serta koordinasi untuk memajukan koperasi. Peningkatan kualitas dan produktivitas 

bisa dicapai dengan menambah anggota koperasi sehingga akan semakin banyak sapi 

laktasi, perbaikan pakan kosentrat serta adanya koordinasi antar bagian satu dengan 

bagian lain untuk mencapai komitmen tersebut. 

2. KUD Satya Dharma menerapkan  kesadaran akan kebersamaan (60% 

setuju), baik dari pihak KUD maupun peternak anggota akan mempermudah menuju 
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tujuan akhir dari KUD. Semua anggota maupun pengurus di KUD “Satya Dharma” 

menyadari akan fungsinya masing-masing dan saling bahu membahu untuk 

menjalankan sebaik-baiknya. Misalkan peternak bertugas untuk menghasilkan sapi 

dengan produktivitas dan kualitas yang tinggi. KUD “Satya Dharma” wajib untuk 

membantu mencapai tujuan fungsi dari peternak. 

3. Di KUD “Satya Dharma” antusiasme karyawan dan anggota dalam 

bekerja bisa didapatkan dengan memberikan insentif (90% setuju). Bagi karyawan 

insentif tersebut diberikan apabila hasil kerja mereka bagus sedangkan bagi peternak 

insentif diberikan apabila susu yang dihasilkan baik. Biasanya diukur dengan jumlah 

bakteri dalam susu dan disebut bonus reduktase. Selain insentif, kemudahan dan 

kenyamanan dalam bekerja juga dapat membangkitkan antusias dari karyawan dan 

anggota. Khusus bagi anggota dengan cara mempermudah dalam pembelian pakan 

sapi perahnya. 

4. KUD “Satya Dharma” selalu berusaha agar suasana kerja yang kondusif 

(76,6% setuju), dengan cara KUD menyediakan perlengkapan kerja, menciptakan 

suasana kerja yang mendukung dengan cara saling percaya antar karyawan serta antar 

karyawan dengan peternak sehingga terjadi kerjasama antar bagian dalam KUD. 

Misalkan pada bagian susu bekerjasama dengan bagian pakan dalam hal  pembagian 

pakan bagi peternak. 

4.5.4 Pelaksanaan Konsep TQM Pada Pilar Proses 

Pada tabel 10 dijelaskan pada bahwa pilar proses yaitu koperasi dalam 

melakukan produk yang dihasilkan agar tetap mampu mencapai standar kualitas yang 

telah ditetapkan oleh mitra kerjanya. Pada KUD “Satya Dharma” Bantur cara 

penerapan pilar  proses yaitu dengan cara: 

1. KUD “Satya Dharma” selalu menjaga kualitas produk (100% setuju) yaitu 

dengan cara pemeriksaan susu pada KUD penampungan susu dengan cara uji berat 

jenis, uji alkohol, uji lemak dan uji karbonat. Uji berat jenis dengan tujuan agar berat 

jenis susu tercapai yaitu 1,028-1,032. Apabila peternak tidak mampu mencapai berat 
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jenis tersebut maka susunya akan ditolak oleh pihak koperasi. Susu mempunyai suhu 

alami yang hangat sehingga perlu didinginkan dahulu. 

2. Pengendalian proses produksi (83,3% setuju) dilakukan agar mampu 

menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan kualitas. 

Ditunjuknya pengawas dan penanggung jawab dari pihak koperasi menunjukkan 

koperasi menghendaki produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Selain itu, 

perawatan peralatan dan perlengkapan diperlukan dalam proses produksi agar produk 

terhindar dari kontaminasi bakteri dan kualitasnya tidak menurun. 

3. Penanganan paska produksi (93,3% setuju) yang dilakukan KUD “Satya 

Dharma” dengan melakukan pengujian dan pemeriksaan produk sebelum dikirim. Uji 

tersebut meliputi uji kadar lemak, uji reduktase, uji karbonat dan uji alkohol. Produk 

akhir di koperasi berupa susu segar didinginkan dahulu melalui plat cooler sehingga 

menurunkan pertumbuhan bakteri. Pengujian dan pemeriksaan di koperasi di 

laboratorium unit susu di KUD Satya Dharma dengan tujuan untuk mengetahui 

kualitas susu yang akan dikirimkan ke IPS dan apakah syarat yang ditentukan oleh 

IPS dapat terpenuhi atau tidak. 

4.5.5 Pelaksanaan TQM Pada Pilar Produk 

Pada tabel 10 penerapan pilar produk yaitu dengan cara produk yang 

dihasilkan KUD harus memberikan kepuasan kepada pelanggan yaitu IPS (70% 

setuju). Koperasi unit desa juga harus menjalin hubungan yang erat dengan IPS agar 

bisa mencapai tujuan yang diharapkan baik dari pihak KUD maupun IPS (46,6% 

setuju). Koperasi unit desa “Satya Dharma” pada pilar produk ini dilakukan dengan 

cara peternak diberi pakan kosentrat yang mempunyai kualitas baik yang sesuai 

dengan kebutuhan sapi perah dengan cara pembayaran kosentrat setiap 2 minggu 

sekali dipotong dengan hasil susu segar yang disetor peternak. Selain dari manajemen 

pakan pihak KUD juga memperhatikan breed dari sapi perah yang dipelihara 

peternak yaitu dengan cara GAPOKTAN mencarikan sapi dari Greenfield karena sapi 

yang berada di Greenfield mempunyai produksi susu yang bagus. Koperasi unit desa 

“Satya Dharma” hanya mempunyai produk susu segar yang semuanya dikirim di PT. 
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Nestle. Standar dari PT. Nestle sesuai dengan kodex susu Indonesia, susu segar 

mempunyai kadar lemak diatas 3 persen, BJ rata-rata 1,023-1,028, total solid 12 

persen, solid non fat diatas 7,6 persen dan  jumlah TPC dalam susu dibawah 1 juta. 

Namun, untuk jumlah TPC PT. Nestle bisa menurunkan standarnya karena koperasi 

belum mampu memproduksi susu segar dibawah 1 juta mikroorganisme. Koperasi 

unit desa “Satya Dharma” selalu menciptakan hubungan yang erat dengan pelanggan 

yaitu IPS (76,6% setuju) yang mana dapat diperoleh dengan cara kerjasama yang 

diperkuat dengan rasa saling percaya serta mamenuhi standar kualitas yang 

ditetapkan oleh pelanggan. 

4.6 Analisis Finansial 

4.6.1 Keuntungan  

Dalam perhitungan keuntungan, perusahaan harus memperhitungkan hasil 

usaha serta membandingkan antara harga di pasar atau harga pasar dengan biaya 

produksi agar dapat diketahui untung rugi dari suatu usaha yang bersangkutan 

(Adiwilaga, 1979). Keuntungan yang mayoritas berasal dari penjualan susu segar 

serta pakan ternak, diperoleh dengan menghitung besarnya penerimaan setelah 

dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi baik tetap maupun 

tidak tetap. Nilai keuntungan pada KUD “Satya Dharma” dari tahun 2008 hingga 

2011 adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Keuntungan di KUD Satya Dharma 
Tahun Penerimaan 

(1) 
Total Biaya 

(2) 
Keuntungan 

(1)-(2) 
Pertumbuhan 

(%) 
2008 1.157.514.757 1.128.274.904 29.239.853  
2009 1.344.838.464 1.309.632.551 35.205.913 20,40 
2010 1.393.424.073 1.341.566.837 51.857.236 47,29 
2011 1.695.922.229 1.639.473.862 56.448.367 8,85 

Sumber : Data sekunder diolah, 2012            

Tabel 10 menunjukkan keuntungan yang diterima KUD “Satya Dharma” 

periode 2008 sampai 2011. Pada tahun 2008 keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 

29.239.853, tahun 2009 sebesar Rp.  35.205.913 naik 20,40% tahun 2010 keuntungan 
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yang diperoleh sebesar Rp. 51.857.236 naik 47,29% dan pada tahun 2011 keuntungan 

yang diperoleh Rp. 56.448.367. Hal ini dikarenakan penjualan yang dilakukan KUD 

“Satya Dharma” mengalami peningkatan dan hasil produksi juga meningkat. Selain 

itu kenaikan tertinggi ini juga dikarenakan beban usaha yang ditanggung juga 

semakin berkurang. Peningkatan nilai menunjukkan sudah mampunya usaha unit 

penampungan susu untuk menghasilkan laba secara optimal dari keseluruhan aktiva 

yang dimiliki. Hal ini disebabkan usaha unit penampungan susu dapat meningkatkan 

penjualannya tetapi tidak diikuti dengan adanya peningkatan beban pokok penjualan 

yang ditanggung oleh koperasi dan biaya operasi meskipun aktiva yang dimiliki juga 

meningkat.  

 

4.6.2 Rasio Profitabilitas 

 Tabel 12. Nilai Operating Profit Margin (OPM)  
Tahun Laba operasi 

(1) 
Penjualan 

(2) 
Operating 

Profit Margin 
(1):(2) x 100% 

Pertumbuhan 
(%) 

2008 29.239.853 1.157.514.757 2,53  
2009 35.205.913 1.344.838.464 2,62 3,55 
2010 51.857.236 1.393.424.073 3,72 41,98 
2011 56.448.367 1.695.922.229 3,33 -10,48 

Sumber : Data sekunder diolah, 2012 

Operating Profit Margin (OPM) atau margin laba operasi diperoleh dari laba 

operasi dibagi penjualan. Usaha unit penampungan susu di KUD “Satya Dharma” 

Bantur memiliki OPM pada tahun 2008 sebesar 2,53 persen, pada tahun 2009 sebesar 

2,62 persen atau naik 3,55%, pada 2010 sebesar 3,72 persen dan 2011 sebesar 3,33 

persen. Peningkatan nilai OPM terjadi pada tahun 2010 sebesar 41,98%, tahun 2009 

sebesar 3,55%, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 10,48%. 

Penurunan nilai OPM pada tahun 2011 menunjukkan kurang efisiennya kegiatan 

operasi karena laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan menurun. 

Keadaan ini disebabkan tingginya biaya operasioanl seperti biaya gaji karyawan, 

biaya angkut susu, biaya biaya rekening listrik, biaya perbaikan peralatan susu dan 
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biaya beban bunga  beban pokok penjualan yang ditanggung oleh koperasi sehingga 

keuntungan yang diperoleh menjadi rendah. Rasio OPM perlu mendapat perhatian 

dari manajemen koperasi karena belum bisa mencapai rata-rata perolehan nilai rasio 

OPM sebesar 3,05 persen, khususnya pada tahun 2008 dan 2009. Nilai perolehan 

OPM 3,05 persen berarti laba operasi yang dihasilkn koperasi sebesar 3,05 persen 

dari volume penjualan atau setiap Rp. 100,00 penjualan menghasilkan laba operasi 

sebesar Rp. 3,05. Semakin besar nilai OPM maka akan semakin baik keadaan KUD.  

a. Net Profit Margin (NPM) 

Tabel 13. Nilai Net Profit Margin pada KUD Satya Dharma 

Tahun Laba bersih setelah 
pajak (1) 

Penjualan bersih  
(2) 

Nilai NPM 
(1):(2)x100% 

Pertumbuhan 

             2008 21.929.890 1.157.514.757 1,89  
2009 26.404.435 1.344.838.464 1,96 3,70 
2010 38.892.927 1.393.424.073 2,79 42,34 
2011 42.336.275 1.695.922.229 2,50 -10,39 

Sumber : data primer diolah, 2012 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antar laba bersih yaitu penjualan 

sesudah dikurangi dengan seluruh biaya termasuk pajak dibanding dengan penjualan. 

Semakin tinggi penjualan semakin baik operasi suatu perusahaan (Syamsuddin, 

2000).  Nilai NPM pada tahun 2009 meningkat sebesar 3,70% dan pada tahun 2010 

sebesar 42,34% sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 10,39%. Rata-rata 

peningkatan nilai NPM sebesar 38,64% setiap tahunnya. Penurunan nilai NPM pada 

tahun 2011 menunjukkan bahwa laba bersih yang diperoleh dari penjualan semakin 

rendah karena adanya peningkatan penjualan yang diikuti kenaikan biaya operasi 

seperti biaya gaji karyawan, biaya angkut susu, biaya biaya rekening listrik, biaya 

perbaikan peralatan susu dan biaya beban bunga yang ditanggung koperasi. 

Peningkatan nilai NPM dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan dan 

menurunkan biaya operasional usaha unit penampungan susu di KUD “Satya 

Dharma” Bantur. Perolehan nilai NPM tahun 2010 sampai 2011 sudah di atas rata-

rata perolehan nilai rasio NPM sedangkan tahun 2008 sampai 2009 masih dibawah 
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rata-rata perolehan nilai rasio NPM yaitu sebesar 2,29 persen, yang berarti laba bersih 

setelah pajak yang dicapai adalah 2,29 persen dari volume penjualan atau setiap Rp. 

100,00 penjualan menghasilkan laba bersih setelah pajak menghasilkan Rp. 2,29. 

NPM menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menghasilkan laba bersih dalam 

satu periode. Penjualan yang dihasilkan KUD meningkat setiap tahunnya. 

 

 

b. Return On Investment (ROI) 

Tabel 14. Nilai Return On Invesment pada KUD Satya Dharma 
Tahun Laba bersih 

setelah pajak 
Total aktiva Nilai ROI 

 (1):(2) x 100% 
Pertumbuhan 

(%) 
2008 21.929.890 406.131.173 5,40  
2009 26.404.435 363.335.296 7,27 34,62 
2010 38.892.927 361.965.961 10,74 47,73 
2011 42.336.275 393.373.183 10,76 0,18 

Sumber : Data sekunder diolah, 2012 

Return On Investment merupakan nilai dari keuntungan bersih yang dilihat pada 

keberhasilan koperasi mengelola total aktivanya. Return on Investment meningkat 

mulai tahun 2008 sampai 2011 secara berurutan yaitu peningkatan sebesar 34,62% 

pada tahun 2009, sebesar 47,73% pada tahun 2010 dan sebesar 0,18% pada tahun 

2011. Perubahan peningkatan sebesar 13,11% setiap tahunnya. Peningkatan nilai 

menunjukkan sudah mampunya usaha unit penampungan susu untuk menghasilkan 

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

unit penampungan susu dapat meningkatkan penjualannya tetapi tidak diikuti dengan 

adanya peningkatan beban pokok penjualan yang ditanggung oleh koperasi dan biaya 

operasi meskipun aktiva yang dimiliki juga meningkat. Nilai ROI tahun 2008 sampai 

tahun 2010 diatas rata-rata perolehan nilai rasio ROI setiap tahunnya yaitu sebesar 

8,54 persen yang berarti bahwa penghasilan bersih yang diperoleh sebesar 8,54 

persen dari total aktiva atau setiap Rp. 100,00 total aktiva menghasilkan laba bersih 
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sebesar Rp. 8,54. Semakin tinggi nilai ROI semakin baik keadaan suatu usaha. 

Berdasarlan analisis ROI pada KUD “Satya Dharma” dapat diketahui bahwa 

pengelolaan aktiva sudah efektif sehingga keuntungan dapat dicapai. 

 

 

 

 

 

 

c. Return On Equity (ROE) 

Tabel 15. Nilai Return On Equity pada KUD Satya Dharma 
Tahun Laba bersih 

setelah pajak 
(1) 

Total modal 
sendiri 

(2) 

Nilai ROE 
(1):(2)x 100% 

Pertumbuhan 

2008 21.929.890 354.504.253 6,19  
2009 26.404.435 306.670.928 8,61 39,09 
2010 38.892.927 299.499.354 12,99 50,87 
2011 42.336.275 320.061.768 13,23 1,84 

Sumber : Data sekunder diolah, 2012 

ROE merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para 

pemilik perusahaan atas modal mereka yang diinvestasikan di dalam perusahaan. 

Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh maka kedudukan perusahaan semakin 

baik (Syamsuddin, 2000).    Perkembangan nilai ROE pada tahun 2008 sampai 2011 

menunjukan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,78%. Pada tahun 

2009 meningkat sebesar 39,09%, tahun 2010 meningkat 50,87% dan pada tahun 2011 

meningkat 1,84%. Perubahan peningkatan ROE adalah sebesar 11,78% setiap tahun. 

Nilai ROE yang berada di bawah standart rata-rata industri disebabkan tingginya 

modal yang berasal dari luar koperasi, akibatnya penghasilan yang tersedia bagi 

pemilik koperasi atas modal yang diinvestasikan menurun. Sebaliknya peningkatan 

nilai ROE memperlihatkan bahwa penghasilan yang tersedia bagi investor atas modal 

yang diinvestasikan semakin meningkat. Kondisi ini disebabkan perekonomian yang 
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mulai stabil sehingga para investor meningkatkan jumlah modal yang diinvestasikan 

di usaha unit penampungan susu di KUD “Satya Dharma” Bantur, sehingga 

meningkatkan jumlah modal sendiri yang secara langsung akan meningkatkan aktiva 

yang dimiliki koperasi. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata penilaian ROE 

adalah sebesar 10,25 persen yang berarti laba bersih yang dicapai sebesar 10,25 

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

yang diinvestasikan menghasilkan laba bersih Rp. 10,25. 

 

4.7 Pengembangan Kinerja Koperasi Melalui Konsep Total Quality 

Management. 

Penerapan konsep TQM pada KUD “Satya Dharma” sangat penting karena 

adanya standar yang harus dipenuhi oleh koperasi agar produknya dapat bersaing dan 

bertahan di industri pengolahan susu. Pengaruh penerapan TQM terhadap kinerja 

koperasi dapat dianalisis dengan menggunakan parameter peningkatan penjualan 

disertai dengan peningkatan keuntungan, pertahanan dan perluasan pangsa pasar. 

Dengan cara tesebut maka dapat diketahui panerapan konsep TQM yang bermanfaat 

terhadap koperasi serta kebijakan-kebijakan yang perlu diterapkan untuk 

mengembangkan koperasi. 

Kebijakan yang dilakukan oleh KUD “Satya Dharma” agar dapat menunjang 

penerapan konsep TQM adalah perlu adanya pengadaan program pengembangan dan 

pelatihan sumber daya manusia terutama pada peternak dan karyawan di bagian 

produksi agar lebih mengutamakan pentingnya sanitasi dan cara perlakuan yang 

benar terhadap susu segar berpedoman pada peraturan.  

Kebijakan yang perlu diterapkan oleh KUD “Satya Dharma” dengan 

mengikutkan karyawan dan ketua kelompok ternak dalam pelatihan mengenai 

penanganan untuk menjaga kualitas susu segar dan pelatihan Quality Leadership 

Training agar terbentuk karyawan yang siap menjadi pemimpin dan melaksanakan 

tugas dengan baik. Walaupun tingkat pendidikan rendah, namun dengan penerapan 
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pelatihan seperti ini diharapkan koperasi mempunyai karyawan yang dapat 

bekerjasama dengan peternak maupun sesama anggota koperasi, sehingga apabila 

terjadi regenerasi dalam pergantian kepemimpinan maka akan yang memegang 

jabatan tersebut akan dapat menjaga kelangsungan proses produksi. 

Perluasan pemasaran hasil juga perlu diterapkan untuk mendukung kinerja 

koperasi yang baik. Dengan mutu susu yang baik, maka IPS akan tetap bertahan 

mengambil bahan baku dari koperasi dan akan ada IPS lain yang juga siap menerima 

susu segar dari KUD “Satya Dharma”. Peningkatan kualitas susu segar dapat 

diperoleh dengan mengikuti pedoman penanganan susu segar yang baik yang dapat 

diterapkan oleh karyawan dan peternak.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUD “Satya Dharma” Bantur 

didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Koperasi telah melaksanakan TQM yang baik melalui lima pilar yaitu pilar 

organisasi yang membudidayakan sistem bottom up (100% setuju), pilar 

kepemimpinan yang partisipatif (83,3% setuju), pilar komitmen yang 

berorientasi pada kebutuhan konsumen (96,6% setuju), pilar proses 

pengawasan mulai bahan baku, produksi susu, penampungan susu dan 

pemasarannya (83,3% setuju) dan pada pilar produk selalu menjaga kualitas 

susu (70% setuju). 

2. Kinerja KUD “Satya Dharma” dapat dilihat dari analisa finansial yang 

mengalami pertumbuhan yaitu: 

a. Nilai Operating Profit Margin pada KUD “Satya Dharma” sebesar 3,33  

pada tahun 2011 . 

b. Analisis keuangan koperasi mengalami fluktuasi sebesar Rp. 

29.239.853 pada tahun 2008 sampai Rp.  56.448.367 pada tahun 2011.   

c. Kinerja KUD “Satya Dharma” mengalami pertumbuhan tahun 2011 

untuk keuntungan sebesar 8,85%, ROI 0,18%, dan ROE 1,84%. 

Sebaliknya untuk OPM dan NPM mengalami penurunan 10,48% untuk 

OPM dan NPM mengalami penurunan sebesar 10,39%. 
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5.2 Saran  

1.  Sebaiknya koperasi sering mengadakan pelatihan bagi karyawan dan anggota 

mengenai kepemimpinan dan inovasi beternak yang lebih baik dan perluasan 

pemasaran sehingga kesejahteraan peternak dapat lebih meningkat. 

2.  Penerapan konsep Total Quality Management sebaiknya terus dilaksanakan 

agar KUD “Satya Dharma” dapat meningkatkan produktivitasnya demi 

kemajuan KUD “Satya Dharma” dan kesejahteraan anggota.             
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Lampiran 1. Perhitungan Keuntungan Tahun 2008-2011 

Rumus keuntungan : 

     π = TR - TC 

 

Keterangan : 

     π    :  keuntungan 

TR  : Total Revenue yaitu pendapatan kotor usaha yang didefinisikan sebagai nilai produk 

total usaha dalam jangka waktu tertentu. 

TC  : Total Cost yaitu pengeluaran total usaha yang didefinisikan sebagai semua nilai 

masukan yang habis terpakai atau dikeluarkan di dalam produksi. 

 Tahun 2008 

= Rp. 1.157.514.757 – Rp.  1.128.274.904 

= Rp. 29.239.853 

Tahun 2009 

= Rp. 1.344.838.464 – Rp. 1.309.632.551 

= Rp. 35.205.913 

Tahun 2010 

= Rp. 1.393.424.073 – Rp. 1.341.566.837 

= Rp. 51.857.236 

Tahun 2011 

= Rp. 1.695.922.229 – Rp. 1.639.473.862 

= Rp. 56.448.367 
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Lampiran 2. Perhitungan Operating Profit Margin pada tahun 2008 – 2011 

 

Laba Operasi
Penjualan

29.239.853,00Rp      
1.157.514.757,00Rp 

 = 2,53%

35.205.913,00Rp      
1.344.838.464,00Rp 

 = 2,62%

51.857.236,00Rp      
1.393.424.073,00Rp 

 = 3,72%

56.448.367,00Rp      
1.695.922.229,00Rp 

 = 3,33%

Operating Profit Margin (2009) =

Operating Profit Margin (2010) =

Operating Profit Margin (2011) =

X 100 %

X 100 %

X 100 %

X 100 %

Operating Profit Margin (2008) = X 100 %

Operating Profit Margin =
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Lampiran 3. Perhitungan Net Profit Margin pada tahun 2008 – 2011 

 

Laba Bersih Setelah Pajak
Penjualan

21.929.890,00Rp                
1.157.514.757,00Rp           

 = 1,89%

26.404.435,00Rp                
1.344.838.464,00Rp           

 = 1,96%

38.892.927,00Rp                
1.393.424.073,00Rp           

 = 2,79%

42.336.275,00Rp                
1.695.922.229,00Rp           

 = 2,50%

X 100 %

Net Profit Margin (2011) = X 100 %

Net Profit Margin = X 100 %

Net Profit Margin (2008) = X 100 %

Net Profit Margin (2009) = X 100 %

Net Profit Margin (2010) =
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Lampiran 4. Perhitungan Return On Invesment  pada tahun 2008 – 2011 

 

Laba Bersih Setelah Pajak
Total Aktiva

21.929.890,00Rp            
406.131.173,00Rp          

 = 5,39%

26.404.435,00Rp            
363.335.296,00Rp          

 = 7,26%

38.892.927,00Rp            
361.965.961,00Rp          

 = 10,74%

42.336.275,00Rp            
393.373.183,00Rp          

 = 10,76%

Return on Investment = X 100 %

Return on Investment (2008) = X 100 %

Return on Investment (2009) = X 100 %

Return on Investment (2010) = X 100 %

Return on Investment (2011) = X 100 %
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Lampiran 5. Perhitungan Return On Equity pada tahun 2008 – 2011 

 

Laba Bersih Setelah Pajak
Modal Sendiri

21.929.890,00Rp           
354.505.253,00Rp         

 = 6,18%

26.404.435,00Rp           
306.670.928,00Rp         

 = 8,61%

38.892.927,00Rp           
299.499.354,00Rp         

 = 12,98%

42.336.275,00Rp           
320.061.768,00Rp         

 = 13,22%

Return on Equity = X 100 %

Return on Equity (2008) = X 100 %

Return on Equity (2009) = X 100 %

Return on Equity (2010) = X 100 %

Return on Equity (2011) = X 100 %
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Lampiran 6. Rincian Biaya dan Pendapatan KUD Satya Dharma pada tahun 2008 sampai 2011 

No keterangan 2008 2009 2010 2011 
1 Penerimaan     
 Penjualan susu     1.116.927.959  

 
      1.305.303.589  

 
       1.335.872.072  

 
    1.649.512.003  

 
 Pendapatan jasa/lain-lain*           40.586.798  

 
           39.534.875  

 
            57.552.001  

 
         46.410.226  

 
 Total Penerimaan     1.157.514.757  

 
      1.344.838.464  

 
       1.393.424.073  

 
    1.695.922.229  

 
2 Biaya     
 Biaya pajak kendaraan            1.500.000  

 
           1.500.000  

 
           1.500.000  

 
           1.500.000  

 
 Penyusutan aktiva tetap          12.877.505  

 
           11.929.133  

 
            11.051.451  

 
         10.239.171  

 
 Biaya beban bunga            5.162.592  

 
             5.666.436  

 
              6.246.661  

 
           7.331.141  

 
 Biaya gaji karyawan          35.615.000  

 
           37.945.000  

 
            38.100.000  

 
         40.562.500  

 
 Biaya angkut susu          34.839.500  

 
           35.859.000  

 
            37.038.000  

 
         39.944.000  

 
 Biaya rekening listrik          13.500.000  

 
           13.200.000  

 
            14.000.000  

 
         14.300.000  

 
 Biaya perawatan kendaraan            1.963.700  

 
             1.355.500  

 
              1.368.500  

 
           1.406.000  

 
 Biaya perbaikan peralatan susu               170.500  

 
                337.500  

 
                 404.000  

 
              666.500  

 
 Biaya peralatan susu            5.015.500  

 
             6.102.550  

 
              6.109.045  

 
           6.268.000  
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 Biaya pembelian susu     1.017.630.607  
 

      1.195.737.432  
 

       1.225.749.180  
 

    1.517.256.550  
 

 Total biaya     1.128.274.904  
 

      1.309.632.551  
 

1.341.566.837 1.639.473.862 

 Keuntungan sebelum pajak 29.239.853 35.205,913 51.857.236 56.448.367 
 Pajak 25% 7.309.963 8.801.478 12.964.309 14.112.091 
 Keuntungan setelah pajak 21.929.890 26.404.435 38.892.927 42.336.276 

Sumber : Data sekunder diolah, 2012 

Ket :* penerimaan lain-lain adalah onkos transportasi dan daya saing premium yang diterima KUD dari Nestle  
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Lampiran 7. Neraca KUD Satya Dharma tahun 2008 sampai tahun 2011 

No Uraian 2008 2009 2010 2011 
1 Aktiva lancar     
 Kas  7.464,194,00       46.486.539,00       54.156.155,00        92.060.448,00  

 Piutang usaha  107.565.473,00     116.289.623,00      115.005.123,00      117.888.123,00  

 Persediaan 18.437.630,00         9.824.390,00        1.312.390,00        15.320.490,00  

 
 

Total aktiva lancar 203.467.297,00     172.600.552,00      182.282.668,00      225.269.061,00  

2 Aktiva tetap     

 Harga perolehan     215.541.380,86      202.663.876,04      190,734,744.12      178.343.293,12  

 Penyusutan       12.877.504,81        11.929.131,92        11.051.451,00        10.239.171,04  

 Total tetap 
 

    202.663.876,04      190.734.744,12      179.683.293,12      168.104.122,08 
    1,695,922,229   Total aktiva 406.131.173,04     363.335.296,12     361.965.961,12  393.373.183,08 

3 Kewajiban jangka pendek             
 

      

 Hutang dan lain-lain 9.482.137,00 10.094.937,00 12.867.287,00       14.186.087,00 

Hutang dana pembagian SHU     15.350.923,00       18.483.105,00       27.225.049,00      29.635.393,00  
  Hutang usaha anggota                                       16.982.360,00  

 
      18.221.326,00       20.555.251,00         24.628.459,00 

 Hutang usaha bukan anggota       9.810.500,00          9.865.000,00         1.819.020,00          4.861.476,00  

 Total kewajiban jangka pendek     51.625.920,00        56.664.368,00       62.466.607,00        73.311.415,00  

4 Kekayaan bersih     

 Simpanan pokok     10.198.012,00        10.195.012,00       10.193.012,00        11.037.051,00  

 Simpanan wajib     41.692.616,00        40.372.759,00       43.597.931,00        36.110.294,00  

 Cadangan koperasi   111,653.107,04      115.274.289,12     119.086.869,12      123.349.192,08  

74 



75 

 

 Cadangan pemupukan modal       8.000.000,00          8.000.000,00         8.000.000,00          7.336.500,00  

 Cadangan khusus   161.031.628,00      106.424.433,00       79.728.615,00        99.892.456,00  

 Sisa hasil usaha     21.929.890,00        26.404.435,00       38.892.927,00        42.336.275,00  

 Total kekayaan bersih   354.505.253,04      306.670.928,12     299.499.354,12      320.061.768,08  

 Total kewajiban   406.131.173,04      363.335.296,12     361.965.961,12      393.373.183,08  
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Lampiran 8. Hasil Quisioner di KUD Satya Dharma Malang 
No. Pertanyaan SS S R TS STS 

A Pilar Organisasi      

1 RAT (Rapat Anggota 
Tahunan) telah dilaksanakan 
setiap tahunnya. 

13 17    

2 Sistem desentralisasi koperasi 
menunjukkan adanya 
pembagian tugas masing-
masing bagian. 

 

8 10 2 6 4 

3 Terjalin interaksi yang baik 
antar karyawan. 

7 22 1   

4 Manajer utama telah 
melaksanakan tugasnya 
dengan baik. 

3 23 2 2  

5 Peraturan-peraturan KUD 
telah ditaati oleh semua 
karyawan dan semua anggota. 

10 20    

       

B Pilar Kepemimpinan      

1. Cara yang digunakan 
pemimpin  anda dalam 
interaksi dengan karyawan 
merupakan gaya 
kepemimpinan partisipatif, 
dimana cara ini merupakan 
gaya kepemimpinan yang 
terbuka dan bebas (dalam 
upaya mencari masukan dari 
karyawan) 

7 18 2 3  

2. Pemimpin anda memiliki rasa 
tanggung jawab yang besar 
terhadap kewajibannya. 

 24 1 4 1 

3 Pimpinan anda memegang 
teguh komitmen terhadap 
tujuan organisasi, khususnya 
KUD. 

 21 4 5  
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4 Pimpinan anda memiliki rasa 
empati yang tinggi terhadap 
karyawan. 

18 12    

5 Pimpinan saat ini telah 
menjalin  komunikasi yang 
baik dengan bawahannya. 

15 14 1   

       

C Pilar Komitmen      

1 Koperasi telah menjalankan 
tugasnya yang bertujuan 
untuk mensejahterakan para 
anggotanya. 

5 24 1   

2 Pemimpin koperasi telah 
memberikan contoh-contoh 
sikap dan tindakan yang cepat 
untuk membangkitkan 
komitmen para anggota dan 
karyawan 

 18 6 5 1 

3 Koperasi dapat membuat 
semua karyawan dan anggota 
antusias serta terlibat 
sepenuhnya dalam proses 
pencapaian tujuan koperasi 

3 24  3  

4 Suasana kerja karyawan 
saling mendukung dan saling 
percaya. 

17 6 7   

5 Karyawan hadir tepat waktu 
saat jam kerja. 

6 24    

       

D Pilar Proses      

1 Sumberdaya manusia yang 
dibutuhkan koperasi telah 
terpenuhi. 

3 27    

2 Pengujian susu selalu 
dilakukan. 

 25 5   

3 Adanya penanggung jawab 
dan pengawas pada setiap 
produksi 

5 23 2   
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4 Teknologi yang digunakan 
modern. 

 13 11 5 1 

       

E Pilar Produk      

1 KUD selalu  meningkatkan  
kualitas  hasil  produksi  
untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan 

1 20 5 3 1 

2 Kualitas dan kuantitas produk 
memenuhi standar. 

 14 8 5 3 

3 Pengiriman  produk  sesuai  
dengan  harapan  dari 
pelanggan. 

9 20 1   

 


