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PROFITABILITY ANALIYSIS IN KUD KARANGPLOSO 
 AT MALANG REGENCY 

 
 

ABSTRACT  
 
 

 
The study research is conducted from October 15th  to November 10th on 

Village Unit Cooperatives “ Karangploso “ at regency of Malang. The background 
of this research is to identify profitability level of KUD Karangploso. Research 
eviciency. This research is accomplished to give information on KUD 
Karangploso to improve the efficientcy in gaining maximum the provit. 
 The research material is KUD Karangploso located in Malang regency. 
Survey method is applied to research then data analyzed by profitability analisis. 
 The result show that profitability level mean is above industrial standart. 
Gross profit margin 9,73%, operating profit margin 10,15%, net profit margin 
8,76%, total asset turnover 0,78%, return on investment 6,92% and return on 
equity 55,47%. R/C Ratio of  KUD Karangploso in 2005-2007 reach 1,09; 1,1; 
1,09, respectively and the mean is effectively. The company suggested to apply 
profitability planning to use the assets and capital optimally. Profitability level 
must be improved to gate maximum profit that can be used to expand the 
company. 
 
Key words: Profitability, Efficientcy. 
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ANALISIS PROFITABILITAS USAHA 

DI KUD KARANGPLOSO MALANG 

 

RINGKASAN 

 

 Penelitian dilaksanakan di KUD Karangploso Malang pada tanggal 15 

Oktober sampai 10 November 2008. Latar belakang penelitian ini adalah untuk 

melakukan evaluasi terhadap usaha di KUD Karangploso Malang dengan 

menggunakan analisis profitabilitas. 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat profitabilitas 

berdasarkan besarnya pendapatan dan efisiensi usaha di KUD Karangploso 

Malang. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Pemilihan lokasi 

menggunakan purposive sampling. Data dianalisis secara kuantitatif untuk 

mengetahui besarnya keuntungan atau pendapatan dan tingkat efisiensi usaha 

selama satu tahun diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang meliputi : 

Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Nett Profit Margin, Total Assets 

Turnover, Return on Investment, dan Return on Equity. Untuk tingkat efisiensi 

menggunakan R/C ratio.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan KUD Karangploso 

periode tahun 2005 sampai 2007 adalah Rp. Rp. 10. 630.871.906; Rp. 

9.097.367.398; Rp. 10.691.853.945, sumber pendapatan utama berasal dari 

penjualan susu dan pakan ternak. Perhitungan dengan rasio profitabilitas diperoleh 

hasil untuk Gross Profit Margin sebesar 8,48%; 8,9%; 11,82%, Operating Profit 

Margin hasilnya 9,35%; 9,37%; 11,73%, Nett Profit Margin hasilnya 7,63%; 

8,01%; 10,64, Total Assets Turnover hasilnya 0,87; 0.72; 0,76, Return on 

Investment hasilnya 6,61%; 5,79%; 8,36%, dan Return on Equity hasilnya 

60,26%; 48,39%; 57,75%. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan penghitungan 

profitabilitas dengan rasio profitabilitas diperoleh hasil yaitu nilai OPM, NPM, 

dan ROE pada KUD Karangploso Malang berada di atas standart rata-rata 

industri, sedangkan untuk nilai GPM, TAT dan ROI maih berada di bawah 

standart rata-rata industri. Efsiensi usaha KUD Karangploso berdasarkan R/C 
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ratio untuk periode tahun 2005 sampai 2007 diperoleh hasil 1,09; 1,1; 1,09, hasil 

R/C ratio yang diperoleh lebih besar dari satu yang artinya usaha sudah efisien 

dan layak untuk dikembangkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan kepada pihak KUD untuk 

mengantisipasi penurunan jumlah produksi susu agar pendapatan tetap stabil, 

selain itu disarankan pula agar pihak KUD melakukan perencanaan analisis 

profitabilitas sehingga penggunaan aktiva ataupun modal dapat berfungsi secara 

optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan adalah bagian dari sub sektor pertanian yang merupakan sub 

sektor terpenting dalam menunjang perekonomian masyarakat pada daerah 

pedesaan. Kemampuan sub sektor peternakan memberikan nilai ekonomi tinggi 

dan menjadikannya sebagai tujuan terutama pada usaha pengembangan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. 

Pembangunan sub sektor peternakan sangat penting guna memenuhi 

permintaan masyarakat akan hasil peternakan. Meningkatnya pendapatan 

masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran pemenuhan 

kebutuhan gizi, menyebabkan permintaan akan hasil-hasil peternakan semakin 

meningkat. Salah satu hasil peternakan yang banyak dibutuhkan masyarakat 

adalah susu sapi. Susu dapat diartikan sebagai sekresi yang normal dari kelenjar 

ambing hewan menyusui (Susrini, 1992). 

Produksi susu dalam negeri dari segi permintaan saat ini baru bisa 

memasok tidak lebih dari 1,2 juta liter atau hanya 25-30 persen kebutuhan susu 

nasional, sisanya sebesar 70 persen berasal dari impor. Dilihat dari sisi konsumsi, 

sampai saat ini konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk susu masih 

tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. 

Konsumsi susu masyarakat Indonesia hanya 8 liter perkapita per tahun, itupun 

sudah termasuk produk-produk olahan yang mengandung susu (Daryanto, 2007). 

Pemerintah melakukan berbagai macam usaha untuk meningkatkan jumlah 

produksi susu, yaitu dengan impor bibit sapi unggulan, inseminasi buatan, 



 2

meningkatkan frekwensi penyuluhan kepada peternak sapi perah dan memberikan 

bantuan alat bantu produksi melalui Koperasi Unit Desa (Daryanto, 2007). 

Keberadaan KUD dapat membantu peternak memperoleh bibit sapi perah secara 

tunai maupun kredit untuk kemudian dikembangkan lagi dengan cara inseminasi 

buatan. Hasil produksi susu sapi perah dari peternak dapat disalurkan ke 

konsumen melalui KUD atau industri pengolahan susu. Koperasi menjadi salah 

satu penentu keberhasilan peningkatan produksi susu karena pengelolaan 

peternakan sapi perah di desa-desa masih dalam pengawasan dan penanganan 

KUD. 

Direktorat Jendral Peternakan (1995), menyatakan bahwa pembangunan 

peternakan sebagai bagian dari pembangunan pertanian dalam REPELITA VI 

harus terus ditingkatkan dan dikembangkan melalui peningkatan usaha 

diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi ternak, didukung oleh pemanfaatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi 

masyarakat. Pembangunan peternakan diarahkan untuk perbaikan gizi dan 

peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat pada umumnya.  

Salah satu kegiatan usaha yang telah dikembangkan akhir-akhir ini adalah 

usaha peternakan sapi perah sebagai usaha yang dipandang cukup potensial dan 

layak, baik dalam jumlah ternak dan volume produksi susu untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen dalam negeri. Pengembangan sapi perah sangat perlu 

dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut di atas, oleh karena itu pemerintah 

mengintensifkan program inseminasi buatan (IB), mengimpor sapi perah betina 

serta meningkatkan pendidikan peternak tentang usaha ternak yang dikelolanya 

dengan memberikan berbagai kemudahan dalam usaha pengembangan peternakan 

sapi perah. 



 3

Anonymous (2003) menyebutkan bahwa jumlah populasi sapi perah 

meningkat dari tahun ke tahun, yaitu : pada tahun 2000 sebesar 130.640 ekor, 

tahun 2001 sebesar 130.922 ekor atau meningkat sebesar 0,22 persen dan pada 

tahun 2002 sebanyak 131.262 ekor atau meningkat sebesar 0,26 persen, dan tahun 

2003 sebanyak 131.629 ekor atau meningkat sebesar 0,28 persen. Usaha ternak 

sapi perah merupakan cabang peternakan. Produksi sapi perah susu segar yang 

memiliki nilai gizi tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas utama dalam 

bidang peternakan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat 

meningkatkan konsumsi susu. Produksi susu secara nasional selalu diusahakan 

meningkat secara signifikan. 

Usaha sapi perah rakyat tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, baik 

sebagai usaha peternakan rakyat maupun sebagai perusahaan peternakan 

komersial. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan 

perusahaan. Keuntungan dapat dicapai apabila perusahaan dijalankan dengan 

manajemen yang baik, antara lain harus didukung oleh kemampuan peternak 

melakukan pengelolaan ternak peliharaannya, penyediaan sarana dan prasarana 

produksi yang memadai, penyediaan pakan yang bermutu, pencegahan dan 

pemberantasan penyakit, serta pemasaran hasil. Perusahaan melakukan berbagai 

usaha untuk menjaga agar kelangsungan hidup usahanya terjamin, yaitu dengan 

memenuhi permintaan pasar atau dengan kata lain harus selalu bersifat dinamis 

dan fleksibel, serta berusaha maju agar dapat memperbesar usahanya. 

Penyelenggaraan usaha ternak sapi perah bukan hanya nilai penerimaan 

saja yang perlu ditingkatkan tetapi diharapkan adanya peningkatan produksi 

dalam hal ini adalah produktifitas usaha ternak. Peningkatan usaha sapi perah 
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ditunjang oleh besarnya populasi yang tercermin dalam peningkatan jumlah, 

kepemilikan ternak dan tata laksana yang baik sehingga adanya peningkatan 

pendapatan bagi usaha peternakan. Kemajuan dan perkembangan perusahaan 

perlu dinilai dengan melaksanakan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan, 

yaitu dengan melihat keuntungan yang dihasilkan setiap periode yang disebut 

sebagai analisa profitabilitas. Analisa profitabilitas penting untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan dari unit usaha penampungan susu segar agar pihak 

manajemen dapat mengetahui apakah manajemen sudah efisien atau belum 

sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan perusahaan tersebut. Analisa 

profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh 

KUD Karangploso setiap tahunnya. Berdasarkan analisa di atas maka 

analisa profitabilitas perlu dilakukan untuk memberikan gambaran tentang tingkat 

keuntungan KUD Karangploso, yaitu semakin tinggi nilai  rasio profitabilitas 

berarti manajemen usaha semakin bagus dan berhasil karena pendapatan usaha 

semakin besar. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Berapa besarnya profitabilitas yang diterima oleh KUD Karangploso ? 

2. Berapa besar efisiensi usaha bila dilihat dari R/C ratio di KUD 

Karangploso ? 
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1.3. Tujuan 

Sesuai masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui nilai profitabilitas yang diterima oleh KUD Karangploso. 

2. Mengetahui nilai R/C ratio KUD Karangploso. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada KUD Karangploso sebagai bahan evaluasi 

untuk mengetahui produktifitas usaha ternak sapi perah yang telah 

diusahakan dan sebagai pertimbangan dalam pengembangan usaha. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Unit usaha sapi perah merupakan salah satu usaha yang dilaksanakan 

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

pengelolaannya sebab pada dasarnya akan semakin banyak kepentingan yang 

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

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

keuangan yang disusun oleh manajemen sebagai pertanggungjawaban dimana 

didalamnya memberikan gambaran tentang kondisi koperasi ataupun hal-hal yang 

telah dilakukan. Laporan keuangan  sangat diperlukan karena dapat digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. Laporan rugi laba merupakan ringkasan pendapatan dan 

beban atau ongkos untuk suatu periode tertentu dan menunjukkan laba atau rugi 
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yang dihasilkan setelah penerimaan dikurangi beban atau biaya produksi. 

Perhitungan rugi laba merupakan tolak ukur utama atas manajemen. Laporan 

keuangan dan laporan rugi laba ini memiliki sifat dan keterbatasan, untuk 

menginterpretasikan lebih lanjut memerlukan analisis yang mendukung. Teknik 

analisis yang diterapkan adalah analisis profitabilitas. Penilaian ini didasarkan atas 

analisa profitabilitas selama 3 tahun yaitu pada tahun 2005, 2006 dan 2007 . 

Perhitungan untuk mengetahui tingkat profitabilitas yang diperoleh unit sapi perah 

KUD Karangploso menggunakan rumus rasio profitabilitas yang meliputi : Gross 

Profit Margin (GPM), Operating Profit Margin (OPM), Net Profit Margin 

(NPM), Total Assets Turnover (TAT), Return On Investment (ROI) dan Return 

On Equity (ROE), sedangkan untuk mengetahui tingkat efektivitas usaha 

digunakan rumus R/C ratio. Secara ringkas alur kerangka pikir dalam penelitian  

dapat digambarkan seperti pada gambar 1.  
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Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Keberhasilan dari pembangunan menyebabkan bertambahnya penduduk 

yang sadar akan gizi. Susu merupakan bahan makananan yang memegang peranan 

yang penting bagi perkembangan tubuh. Makanan memegang peranan penting 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh sebab itu usaha 

peternakan sangat menarik untuk dilakukan. Usaha peternakan sapi merupakan 

suatu kegiatan usaha dalam upaya meningkatkan manfaat ternak melalui 

operasional penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan 

menguntungkan. Susu merupakan produk utama dari ternak perah yang 

merupakan bahan penting dalam kehidupan manusia, hal ini karena kandungan 

yang ada pada susu sangat komplek sebagai salah satu sumber protein hewani 

bagi manusia serta dapat mendorong pertumbuhan manusia sejak balita sampai 

dewasa. 

Sapi perah yang biasa diternakkan ada 2 golongan yaitu bangsa sapi yang 

berasal dari daerah iklim tropis dan daerah sub tropis. Bangsa sapi perah yang 

hidup di daerah sub tropis antara lain Frisian Holstain, Guerensey, Brown Swiss, 

Asrshire, sedangkan bangsa sapi yang hidup di daerah tropis adalah peranakan 

Frisian Holtein (pFH) dan Red Shindi (Muljana, 1982). Sapi perah yang 

dipelihara di Indonesia umumnya adalah Frisian Holstein (FH) yang berasal dari 

propinsi Friesland, Belanda (Siregar, 1990). Jenis sapi perah yang ada di 

Indonesia adalah sapi FH yang mempunyai kemampuan berproduksi susu tinggi. 

Sapi perah FH mempunyai ciri – ciri warna hitam berbelang putih, kepala 
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berbentuk panjang, lebar dan lurus, tanduk relative pendek dan melengkung ke 

arah depan. Temperamen sapi FH tenang dan jinak namun pejantannya memiliki 

temperamen cukup tinggi. Produksi susu sapi FH dapat mencapai lebih dari 6000 

kilogram perlaktasi dengan kadar lemak susu rata – rata 3,6 persen. Standart bobot 

badan betina dewasa berkisar antara 570 – 730 kilogram, sedang jantan dewasa 

minimal 800 kg bahkan sampai mencapai 1 ton (Anonymous, 2003). Daerah yang 

sesuai untuk peternakan sapi perah yang berasal dari Eropa, suhu berkisar antara 

17o C – 22o C dengan kelembaban udara lebih dari 55 persen dengan ketinggian 

tempat 750 – 1250 meter diatas permukaan laut (Muljana, 1982). Tahun 1891 -   

1892 mulai didatangkan sapi jantan FH ke daerah Pasuruan dan disilangkan 

dengan sapi lokal yang berkualitas baik menghasilkan sapi PFH. 

 

2.2.  Usaha Ternak Sapi Perah 

Usaha peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan 

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

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

usaha penggemukan termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan 

tiap jenis ternak. Usaha peternakan merupakan suatu usaha kegiatan yang 

menerapkan prinsip – prinsip manajemen dankewiraswastaan pada aspek teknis 

beternak berdasarkan ilmu peternakan yang benar agar tujuan usaha peternakan 

dapat tercapai. Usaha peternakan merupakan kegiatan yang melandasi pada tjuan 

komersil dengan ternak sebagaialat produksinya (Rayaf, 1996). 

Ternak umumnya berada di pedesaan yang berarti merupakan salah satu 

sumber penghidupan bagi masyarakat di pedesaan dan pada gilirannya akan 
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meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat pedesaan. Bentuk 

usaha peternakan di pedesaan adalah peternakan rakyat, makan tipologi usaha 

merupakan sembilan yang masih dominan terutama pada jenis ternak besar (sapi, 

kerbau) maupun ternak kecil (kambing, domba) serta unggas. Usaha peternakan 

dibedakan dalam empat tipologi usaha, hal ini dikemukakan oleh Anonymous 

(2003), yaitu: 

a) Usaha sembilan (subsistence) yaitu usaha peternakan rakyat yang 

pendapatannya dari sub – sektor peternakan kurang dari 30 persen. 

b) Cabang usaha (missed forming) yaitu usaha peternakan rakyat yang 

pendapatannya dari sub – sektor peternakan antara 30 – 70 persen. 

c) Usaha pokok (semi commercial) yaitu usaha peternakan rakyat atau 

perusahaan peternakan yang pendapatannya dari sub – sektor peternakan 

antara 70 – 100 persen. 

d) Industri peternakan (specialized farming) yaitu perusahaan peternakan 

yang dalam mengusahakan komoditi hasil ternak sudah dikelola secara 

mendasar dan pendapatannya 100 dari sub – sektor peternakan. 

Anonymous (2003) menyebutkan bahwa jumlah populasi sapi perah 

meningkat dari tahun ke tahu, yaitu: pada tahun 2000 sebesar 130.64 ekor, tahun 

2001 sebesar 130,922 ekor atau meningkat sebesar 0,22 persen. Tahun 2002 

sebanyak 131.262 ekor atau meningkat sebesar 0.26 persen, sedangkan tahun 

2003 sebanyak 113.629 ekor atau meningkat sebesar 0,28 persen. 

Mubyarto (1993) menyatakan bahwa peternakan di Indonesia pada 

umumnya dilihat dari pola pemeliharaannya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

(1) peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan tradisional, didirikan dengan 
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keterampilan yang sederhana dengan menggunakan bibir lokal dalam jumlah dan 

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

komersial, didirikan dengan keterampilan yang dimiliki cukup, penggunaan bibir 

unggul, obat – obatan dan pakan penguat cenderung meningkat dengan tujuan 

utama adalah menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri, (3) 

peternakan komersial yang mempunyai ciri – ciri dengan kemampuan dalam segi 

modal dan sarana produksi dengan teknologi yang agak modern serta tujuan 

utamanya adalah megejar keuntungan sebesar – besarnya. 

Perusahaan peternakan sapi perah adalah usaha yang benar – benar telah 

menerapkan prinsip – prinsip ekonomi, yaitu dengan tujuan keuntungan maksimal 

(Prawirokusumo, 1990). Mubyarto (1993) menyatakan bahwa usaha ternak sapi 

perah dalam bentuk perusahaan adalah suatu bentuk pemeliharaan sapi perah yang 

diselenggarakan secara komersial dimana semua korbanan yang berasal dari 

keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. 

Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia adalah jenis peranakan 

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

sapi ini berproduksi tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Sapi ini mempunyai ciri – ciri berwarna belang hitam putih dengan tanda 

berwarna putih berbentuk segitiga di daerah dahi, tanduk relatif kecil dan 

menghadap ke depan, mempunyai warna dada, perut dan kaki yang berwarna 

putih. Sapi peranakan Frisien Holstein (PFH) mempunyai produksi susu rata – 

rata sebesar 4.500 – 5.500 liter per periode laktasi. Sapi PFH cocok hidup dan 

mudah beradaptasi pada lingkungan sejuk pada suhu ideal berkisar antara 15o C – 

24o C. Kemampuan produksi susu sapi PFH dapat mencapai lebih dari 6.000 liter / 
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laktasi dengan kadar lemak susu antara 3,6 persen. Standar berat badan sapi betina 

dewasa berkisar antara 570 kg – 730 kilogram, sedang berat badan sapi jantan 

dewasa minimal 800 kilogram bahkan bisa mencapai 1 ton (Siregar, 1995). 

Sapi perah PFH merupakan hasil persilangan antara sapi Jawa dengan sapi 

Frisien Holstein (FH). Sapi jenis PFH ini mempunyai ciri – ciri yang hampir sama 

dengan sapi FH tetapi pada sapi perah PFH mempunyai bentuk yang lebih kecil 

dan produksi susu yang lebih rendah dengan keunggulan lebih tahan terhadap 

panas (Sudono, 1985). 

 

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 
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pelayanan anggotanya dan masyarakat pedesaan (Azis, 1981). Widiyanti dan 

Junindhia (1988), menyatakan bahwa KUD adalah organisasi ekonomi dari satu 

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

saru 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). 

2.3.1 Penggolongan Koperasi 

 Baswir (1997) menyatakan bahwa pengelompokan koperasi kedalam 

kelompok-kelompok tertentu berdasarkan 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 jadi atau 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 

kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang 

memerlukan bantuan modal. 

Berdasarkan jenis komoditinya, koperasi digolongkan sebagai berikut: 
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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. 

2.3.2 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, kegiatan 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. 
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 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. 

 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 Konsep Modal 

Usaha selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasi usaha. Dana 

yang digunakan bisa dipenuhi dari pemilik berupa modal sendiri maupun dari 

pinjaman pihak lain atau hutang (Sutrisno, 2000). 

Fanani (1994) menyebutkan bahwa modal dalam pengertian ekonomi 

adalah barang atau uang bersama – sama dengan faktor produksi lain dan tenaga 

kerja serta pengolahan menghasilkan barang – barang baru bersifat produksi lain 

yaitu produksi peternakan, Riyanto (1993) menyebutkan bahwa modal merupakan 

sumber daya atau kekayaan yang digunakan dalam proses produksi. Modal 

tersebut dapat diartikan sebagai barang atau modal dan bersama – sama dengan 

faktor produksi lain untuk menghasilkan barang baru 

Modal dan barang – barang modal merupakan faktor terpenting dalam 

kelangsungan suatu usaha peternakan. Modal dapat berupa uang atau benda – 
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benda lain, sedangkan barang – barang modal dapat berupa alat – alat peternakan 

dan perkandanan (Rasyaf, 1996). 

Modal atau disebut juga sebagai investasi dalam usaha peternakan 

merupakan dana awal untuk memulai suatu usaha. Peternakan pada umumnya 

mempunyai tanah yang digunakan sebagai lahan usaha. Investasi yang dimiliki 

peternakan pada umumnya selain tanah, juga dapat berupa kandang beserta 

peralatannya, bibit atau ternak, pakah, obat – obatan, vaksin, mineral dan 

disinfektan (Prawirokusumo, 1990). Ibrahim (1998) menyatakan bahwa modal 

disebut juga sebagai biaya investasi adalah biaya yang diperlukan dalam 

pembagunan proyek, terdiri dari pengadaan tanah, gedung, mesin, peralatan, biaya 

pemasaran, biaya feasibility study dan biaya lainnya yang berhubungan dengan 

pembangunan proyek. 

Tujuan investasi adalah memperoleh berbagai macam manfaat yang cukup 

layak kelak di kemudian hari. Manfaat tersebut dapat berupa imbalan keuangan, 

misalnya : laba, manfaat non keuangan, misalnya : penciptaan lapangan kerja 

baru, peningkatan eksport, serta subtitusi impor (Sutojo. 1986). 

Taken dan Asnawi (1977) menyatakan bahwa modal dalam suatu usaha 

dapat dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu: 

1. Modal tetap adalah modal yang tidak habis pakai dalam satu periode produksi 

sehingga memerlukan perawatan agar dapat berdaya guna dalam jangka waktu 

lama seperti tanah, gudang, kandang dan peralatan. 

2. Modal tidak tetap adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali prose 

produksi atau habis dalam satu periode produksi misalnya pakan, obat, 

kesehatan hewan, penerangan, uang tunai dan piutang. 
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Apabila modal kerja direncanakan dari keuntungan usaha yang tidak 

dibagi dari cadangan penyusutan terhadap modal tetap, permasalahan yang perlu 

mendapat perhatian adalah berapa besar kemampuan dana yang berasal dari dalam 

perusahaan tersebut untuk menutupi segala biaya, baik biaya operasi maupun 

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

biaya lainnya. 

 

2.5 Konsep Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperoleh faktor – faktor produksi dan bahan – bahan mentah 

yang akan digunakan untuk menciptakan barang – barang yang akan 

diproduksikan perusahaan tersebut (Sudono, 1985). Penetapan biaya merupakan 

suatu proses langsung jika masukan yang dibeli pada satu periode yang sama dan 

jika harga yang dibayar perusahaan ditentukan oleh kekuatan – kekuatan di luar 

perusahaan. Biaya dikatakan sebagai Opportunity Cost yang merupakan biaya atas 

penggunaan suatu barang dalam suatu barang dalam suatu usaha tertentu yaitu 

manfaat yang dikorbankan atau kehilangan kesempatan dengan tidak 

menggunakan barang tersebut dalam penggunaan alternatif terbaiknya (Lipsey, 

Stelner dan Purvis, 1989). 

Biaya dapat juga diartikan sebagai pengorbanan – pengorbanan yang 

mutlak dan harus diadakan atau dikeluarkan agar dapat diperoleh suatu hasil. 

Barang atau jasa dapat dihasilkan apabila ada bahan, tenaga atau jenis 

pengorbanan lain yang dapat diukur dengan nilai uang (Wasis, 1993). Biaya 

produksi didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh seorang petani/ 
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peternak dalam proses produksinya serta membawanya menjadi produk 

(Hernanto, 1996). 

Istilah biaya dapat didefinisikan dalam sejumlah cara dan definisi yang 

benar bervariasi dari situasi ke situasi tergantung pada bagaimana angka biaya 

tersebut digunakan (Pappas dan Hirchey, 1999). Arti luas dari biaya adalah 

pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi 

atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Arti sempit biaya dapat 

diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva yang 

disebut dengan harga pokok (Mulyadi, 1999), jadi dengan kata lain biaya terjadi 

dalam proses mendapatkan penghasilan. 

Produksi dalam arti luas dan sempit. Produksi dalam arti sempit 

merupakan suatu proses pendayagunaan sumber – sumber yang telah tersedia, yng 

mana diharapkan terwujudnya hasil yang lebih baik dari segala pengorbanan yang 

telah diberikan. Produksi dalam arti luas merupakan suatu proses pendayagunaan 

segala sumber yang telah tersedia untuk mewujudkan hasil yang terjamin kualitas 

dan kuantitasnya terkelola dengan baik, sehingga merupakan komoditi yang dapat 

diperdagangkan. 

Proses produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

menciptakan atau menambah kegiatan barang dengan menggunakan sumber daya 

(tenaga kerja, mesin, bahan – bahan dan dana) yang ada. Faktor produksi yang 

secara keseluruhan dimiliki harus diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menciptakan keguanaan barang dan jasa. 
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Sifat proses produksi dapat dibedakan atas dua jenis proses produksi yaitu: 

1. Proses produksi terus – menerus 

Merupakan proses produksi dimana bahan dasar mengalir secara berutan 

melalui beberapa tingkatan pengerjaan sampai menjadi barang jadi. 

2. Proses produksi terputus – putus 

Ialah proses produksi dimana arus produksi setiap kali terputus karena dalam 

waktu yang sama dibuat dengan macam produk yang sesuai dengan pesanan. 

Biaya produksi dalam arti ekonomi adalah semua korban yang harus 

ditanggung untuk menghasilkan barang atau jasa yang siap dipakai konsumen 

(Sudarsono, 1986). Menurut Ibrahim (1998) biaya produksi terdiri dari biaya tetap 

(fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang 

tidak dipengaruhi oleh naik turunnya produksi yang dihasilkan, terdiri dari gaji 

karyawan tetap, bunga bank, pengambilan pokok pinjaman, penyusutan, asuransi 

dan biaya tetap lainnya yang harus dapat ditentukan besarnya. Menurut Nicholson 

(1994) biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah sementara tingkat 

keluaran berubah dalam jangka pendek. Mulyadi (1999) menyatakan bahwa biaya 

tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Welsch, Glenn dan Gordon (2000) mendefinisikan biaya tetap sebagai 

biaya yang secara total adalah tetap dari bulan ke bulan tanpa memeperhatikan 

fluktuasi masukan ataupun keluaran dari pekerjaan yang dilakukan. 

Biaya tetap ada yang harus dibeli atau ada transaksi uang (cash) ada yang 

tidak memerlukan uang (non cash). Depresiasi termasuk biaya tetap non cash, 

demikian pula interest pada modal sendiri dan asuransi yang ditanggung sendiri 

(Prawirokusumo, 19990). Fanani (1994) menyatakan bahwa biaya tetap tidak akan 
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mengalami perubahan selama periode tertentu, sehingga biasanya biaya tetap 

dikaitkan dengan waktu dan periode. 

Prawirokusumo (19990) menyatakan bahwa untuk biaya tetap suatu usaha 

peternakan berkisar antara 20 persen – 25 persen total biaya sedangkan 75 persen 

– 80 persen merupakan biaya tidak tetap. Biaya tetap meliputi penyusutan 

kandang sebesar 0,3 persen, penyusutan alat 0,2 persen dan sewa tanah 5 persen 

dari total biaya. 

Biaya tidak tetap adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai proses 

produksi, dimana besar kecilnya biaya ini tergantung pada besar kecilnya jumlah 

produksi. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya bahan baku, biaya upah tenaga kerja 

langsung, biaya bahan bakar, biaya pengangkutan, biaya sewa gedung dan lain 

sebagainya. Biaya tidak tetap dihitung pada setiap bulan dan setiap tahunnya 

(Ibrahim, 1998). Menurut Fanani (1994) besar kecilnya biaya tidak tetap 

tergantung pada volume produksi yang dihasilkan. Menurut Prawirokusumo 

(1990) biaya tidak tetap yang besarnya adalah biaya pakan yang dapat mencapai 

sebesar 60 persen – 75 persen dari total biaya. Diantara biaya tidak tetap yang 

dijumpai dalam usaha peternakan, biaya pakan, merupakan biaya terbesar 

kemudian menyusul upah tenaga kerja. Biaya pakan dalam usaha peternakan sapi 

perah dapat mencapai 2/3, upah tenaga kerja 1/3, dan lain – lain biaya 1/6 

keseluruhan biaya tidak tetap (Siregar, 1995). 

Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk 

proses produksi selama satu tahun yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak 

tetap (Mulyadi, 1999). Soekartawi (1993) menyatakan bahwa biaya total adalah 

seluruh biaya – biaya yang diinginkan dalam proses produksi. 
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2.6 Konsep Penerimaan 

Penerimaan (Revenue) merupakan penerimaan produsen dari hasil 

penjualan produknya. Beberapa konsep penerimaan antara lain Total Revenue, 

Average Revenue dan Margin Revenue. Total Revenue adalah penerimaan total 

produsen dari hasil penjualan produknya. Average Revenue adalah rata – rata 

penerimaan produsen per unit produk yang dijual dan Marginal Revenue adalah 

kenaikan dari Total Revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit 

output (Budiono, 1992). Jumlah penerimaan yang diterima dari suatu proses 

produksi dipengaruhi oleh jumlah produksi dan harga produksi per satuan unit. 

Pengertian penerimaan dalam usaha tani adalah suatu barang yang berbentuk fisik 

atau hasil yang ditukarkan dengan sejumlah uang atau harga. Hasil yang masih 

berbentuk fisik dapat berupa barang baik untuk dijual, diberikan sebagai upah, 

disimpan sebagai benih maupun untuk dikonsumsi. Hasil fisik itu dapat dikatakan 

sebagai penerimaan apabila produksi secara fisik itu ditukarkan dengan sejumlah 

uang atau harga. Harga pada saat penukaran sangat menentukan besarnya 

penerimaan, jadi penerimaan merupakan nilai produk yang dinyatakan dalam 

bentuk uang. 

Penerimaan adalah nilai uang yang diperoleh dari penjualan hasil produksi 

(Boediono, 1992). Penerimaan dari suatu usaha ternak sapi perah terdiri dari 

penjualan susu, penjualan sapi tidak produktif, penjualan pedet dan penjualan 

pupuk kandang. Sumber penerimaan yang terbesar dan utama adalah dari 

penjualan susu, oleh karena itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah sapi laktasi dan produksi rata-rata per ekor dari sapi 

laktasi (Siregar, 1990). 
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Riyanto (1993) berpendapat bahwa jumlah penerimaan yang akan 

diperoleh dari suatu proses produksi dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah 

hasil produksi dengan harga produk yang berlaku pada saat itu. Penerimaan 

merupakan kenaikan kotor dalam modal pemilik sebagai hasil dari kegiatan usaha 

dan profesional yang ditujukan untuk mencari laba (Nicholson, 1994). 

Kieso, Donald and Jerry (1999) mendefinisikan penerimaan perusahaan 

sebagai arus kas masuk atau penambahan lain arus harta (kombinasi keduanya) 

selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan kas atau 

aktifitas lain yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut. Soekartawi (1993) 

menyatakan bahwa penerimaan atau pendapatan kotor didefinisikan sebagai nilai 

produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. Penerimaan ini dapat dikatakan 

sebagai penerimaan kotor usaha sebab belum dikurangi dengan keseluruhan harga 

yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Penerimaan usaha tani 

(farm recipts) sebagai penerimaan dari semua sumber usaha tani yang meliputi 

jumlah penambahan investasi dan nilai penjualan serta nilai penggunaan yang 

dikonsumsif rumah tangga (Hernanto,1989). 

 

2.7 Konsep Pendapatan / Keuntungan Usaha 

Pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Pendapatan 

usaha tani akan berbeda antara petani yang satu dengan petani lain (Bishop dan 

Toussaint, 1979). 

Laba merupakan jumlah pendapatan yang dikurangi dengan biaya yang 

terdiri dari upah pekerja, sewa tanah, dan bunga modal (Sutrisno, 2000). Laba 

merupakan jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu usaha. 
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Kenaikan laba dipengaruhi oleh tingkat penjualan, kombinasi barang-barang yang 

dijual, tingkat produksi, efektifitas organisasi manajemen dan lain-lain. 

(Prawirokusumo, 1990). 

Menurut Foley, Bath, Deckinson dan Tucker (1972), bahwa pendapatan 

yang diterima dalam suatu usaha sapi perah adalah jumlah penerimaan yang 

diterima dikurangi semua pengeluaran dari pelaksanaan usaha dan penyusutan. 

Harga susu dan pendapatan usaha sapi perah sangat tergantung pada produksi susu 

per ekor yang tinggi, biaya pakan yang rendah serta jumlah sapi laktasi yang 

cukup baik untuk setiap harinya. 

Siregar (1990), menyatakan bahwa pendapatan merupakan hasil selisih 

antara penerimaan dan biaya atau pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain skala usaha, pemilikan cabang usaha, efisiensi 

penggunaan tenaga kerja, tigkat produksi yang dihasilkan, modal, pemasaran hasil 

dan tingkat pengetahuan peternak dalam menangani usaha peternakan. 

Soekartawi (1993) berpendapat bahwa pendapatan tunai usaha tani (farm 

net cast flow) merupakan selisih antara penerimaan tunai usaha tani dan biaya 

tunai usaha tani yang merupakan ukuran kemampuan usaha tani dalam 

menghasilkan uang tunai.  Purwanto (1983) menjelaskan dalam penelitiannya 

pemilikan ternak berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak, karena dapat 

menjadi sumber kas atau sumber pendapatan tunai. 

Pendapatan usaha ternak menggambarkan imbalan yang diperoleh 

keluarga petani dari penggunaan faktor – faktor produksi kerja, pengolahan dan 

modal diinvetasikan ke dalam usaha tersebut. Pendapatan bersih usaha tani 

merupakan selisih antara pendapatan kotor dan pengeluaran total tanpa 
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memperhitungkan tenaga kerja keluarga petani, bunga modal sendiri dan 

pinjaman. Analisis pendapatan dapat memberikan bantuan untuk mengukur 

keberhasilan usaha dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan usaha tani 

dalam satu tahun (Noegroho, 1990). 

Pemilik perusahan selalu mengharapkan pendapatan maksimal dari modal 

yang ditanamkan. Pendapatan yang maksimal akan menyebabkan perusahaan 

memperoleh laba sehingga sangat membantu untuk tercapainya tujuan yaitu 

kelangsungan hidup perusahaan (survival), pertumbuhan perusahaan (growth) dan 

prestise (Swastha dan Sukotjo, 1997). 

Hernanto (1996) menambahkan bahwa petani ternak kurang memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan prinsip ekonomi untuk meningkatkan 

pendapatnya. Prinsip yang perlu diketahui oleh petani adalah penentuan 

perkembangan harga, penentuan cara produksi, pemasaran hasil, pembiayaan 

usaha, pengelolaan modal dan pendapatan. 

 

2.8 Profitabilitas 

Profitabilitas berasal dari kata profit dan ability, profit berarti pendapatan 

yang diterima dari suatu kegiatan bisnis setelah dikurangi biaya-biaya yang 

relevan sedangkan ability berarti kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan usahanya (Subroto, 1984). 

Profitabilitas merupakan hubungan antara laba yang dapat dengan hasil 

penjualan dari kegiatan perusahaan. Usaha dapat mempunyai laba yang positif 

tetapi mempunyai nilai profitabilitas yang kecil terhadap ukuran usahanya 

(Prawirokusumo, 1990). Analisis profitabilitas menunjukkan seberapa efefktif 
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seluruh usaha pada pengelolaan perusahaan tersebut (Gluech dan Jauch, 1994). 

Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menilai 

menghasilkan keuntungan, dimana rasio-rasio yang menghubungkan laba dengan 

penjualan digunakan untuk menilai kemampuan menajemen perusahaan dalam 

mengendalikan biaya penciptaan penjualan, sedangkan rasio-rasio yang 

menghubungkan laba dengan investasi berguna untuk mengukur kemampuan 

dalam pengelolaan dana investasi untuk menghasilkan laba (Riyanto, 1995). Alwi 

(1993) mengemukakan bahwa rasio keuntungan atau profitability Ratio yaitu 

kemampuan perusahaan untuk dapat melangsungkan kegiatannya dengan 

mengevaluasi tingkat pendapatan dalam hubungannya dengan volume penjualan, 

jumlah aktiva dan investasi dari pemilik. 

Weston dan Copeland (1995), menyebutkan bahwa rasio profitabilitas atau 

profitability ratio mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan sari hail penjualan dan investasi. Pengukuran 

profitabilitas akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi 

tingkat keuntungan dan perkembangan usaha dalam hubungannya dengan volume 

penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pengelola usaha. Perhatian 

lebih ditekankan pada profitabilitas karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, 

suatu usaha haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau profitable, sebab 

tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi usaha untuk menarik modal dari luar 

(Syamsuddin, 2000). Cara perhitungan profitabilitas antara lain: 

1. Gross Profit Margin 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan presentase dari laba kotor yang 

dapat dicapai dari setiap rupiah penjualan. Gross Profit Margin dapat digunakan 
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untuk mengukur tingkat efisiensi kegiatan produksi dalam hubungannya antara 

harga pokok dengan penjualan yang dicapai (Riyanto, 1993). 

Gross Profit Margin  = 
Sales

ofitGross Pr x 100% 

    = 
Penjualan
LabaKotor x 100% 

Gross Profit Margin yang semakin besar menyebabkan suatu perusahaan 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa harga 

pokok penjualan (HPP) lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Laba kotor 

penjualan atau cost of goods sold (Syamsudin, 1994). Sabardi (1995) menyatakan 

bahwa standar rata-rata Gross Profit Margin untuk industri adalah sebesar 23,8%. 

2. Operating Profit Margin 

Operating profit Margin (OPM) atau margin laba operasi menggambarkan 

pure profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Pure 

profit dalam pengertian karena jumlah tersebut benar-benar diperoleh dari hasil 

operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa bunga dan 

pajak operasional. Operating Profit Margin yang semakin tinggi menyebabkan 

semakin baik operasi suatu perusahaan (Syamsudin, 2000). Standar rata-rata 

Operating Profit Margin untuk industri sebesar 4,6% (Scott et. al, 1988).  

Operating Profit Margin (OPM) = 
Sales

ofitOperating Pr x 100% 

     = 
Penjualan

iLabaOperas x 100% 
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3. Net Profit Margin 

Net Profit Margin atau margin laba bersih menunjukkan seberapa besar 

penjualan dapat menghasilkan laba bersih dalam satu periode. Laba bersih setelah 

pajak yaitu penjualan setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional 

termasuk pajak. Net Profit Margin yang semakin tinggi menyebabkan semakin 

baik operasi suatu perusahaan (Syamsudin. 2000). Sabardi (1995) mengemukakan 

bahwa standar rata-rata Net Profit Margin untuk industri sebesar 5,7%. 

Net Profit Margin = 
Sales

axesofitAfterTNet Pr x 100%  

   = 
Penjualan

akSetelahPajLabaBersih x 100% 

4. Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover atau tingkat perputaran total aktiva menunjukkan 

tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva di dalam menghasilkan volume 

penjualan tertentu. Nilai Total Assets Turnover yang semakin tinggi berarti 

semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva didalam menghasilkan penjualan. 

Weston ett. All (1995) menyatakan bahwa standar rata-rata Total Assets Turnover 

untuk industri adalah 1,8 kali. 

Total Assets Turnover  = 
sTotalAsset

Sales x 1 kali 

    = 
aTotalAktiv

Penjualan x 1 kali 

5. Return on Investment 

Return on Investment (ROI) atau tingkat pengembalian total harta adalah 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan 
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(Syamsudin, 2000). Sabardi (1995) menyatakan bahwa standar rata-rata Return on 

Investment untuk industri sebesar 7,8%. 

Return on Investment   = 
sTotalAsset

axesofitAfterTNet Pr x 100% 

    = 
aTotalAktiv

akSetelahPajLabaBersih x 100% 

6. Return on Equity 

Return on Equity (ROE) atau tingkat pengembalian modal sendiri 

merupakan pengukuran dari penghasilan bagi pemilik perusahaan yang tersedia 

atas modal yang di investasikan dalam perusahaan. Nilai Return on Equity atau 

pengahasilan yang diperoleh yang tinggi menyebabkan kedudukan pemilik 

perusahaan yang semakin baik (Syamsudin, 2000). Sabardi (1995) menyatakan 

bahwa standar rat-rata Return on Equity untuk industri sebesar 14,04%. 

Return on Equity  = 
Equity

axesofitAfterTNet Pr x 100% 

   = 
riModalSendi

akSetelahPajLabaBersih x 100% 

 

2.9 Efisiensi Usaha  

Wisnuaji, Harsono dan Suparmoko (1979), menyatakan bahwa 

keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan Return Cost Ratio (R/C Ratio). 

Nilai R/C Ratio merupakan imbangan antara penerimaan dengan biaya yang 

digunakan untuk usaha. Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam tingkat 

efisiensi, bila nilai R/C Ratio sama dengan satu, semakin besar nilai R/C Ratio 

semakin besar tingkat efisiensinya. 
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Return Cost Ratio dihitung untuk mengetahui apakah usaha tani yang 

dijalankan untung atau rugi dapat diketahui dengan menggunakan analisis R/C. 

R/C adalah singkatan dari Return Cost Ratio atau perbandingan penerimaan dan 

biaya, return dihitung sebagai penerimaan sedangkan cost dihitung sebagai total 

biaya produksi (Soekartawi, Soehardjo, Dillon dan Hardaker, 1986). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Koperasi Unit Desa ”Karangploso” 

Malang. Penelitian dilakukan selama satu bulan yaitu pada bulan 15 Oktober 

sampai 10 November 2008. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut data yang 

diperlukan di  dalam penelitian dapat terpenuhi. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu 

menilai tingkat profitabilitas dengan menggunakan rasio profitabilitas dan 

efektivitas usaha di unit sapi perah KUD Karangploso Malang tahun 2005, 2006 

dan 2007. Metode studi kasus (case study) adalah penelitian tentang subyek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dan keseluruhan 

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

mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 

kasus (Wirartha, 2005). Penentuan lokasi penelitian dilakukan seara sengaja atau 

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

sudah diketahui sebelumnya dan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Nawawi, 1983).  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

dokumentasi dan interview. Dokumentasi merupakan metode pengambilan data 
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berdasarkan dokumen-dokumen yang mendukung yaitu berupa laporan keuangan 

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

2005, 2006 dan 2007. Interview adalah wawancara yang dilakukan terhadap 

manajer dan karyawan mengenai data-data keuangan yang diperlukan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan.  

Cara memperoleh data  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. 

2.  Data Sekunder  

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

disajikan oleh pihak lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

diperoleh dari bagian administrasi untuk mendapatkan informasi yang meliputi 

laporan data keuangan pemasukan dan pengeluaran, laporan rugi laba, rincian 

biaya dan dokumen-dokumen keuangan lain yang mendukung. Data yang diambil 

adalah data periode tiga tahun terakhir yaitu tahun 2005, 2006 dan tahun 2007. 

 

3.4. Analisis Data 

Data dianalisis dalam tabel-tabel dari angka-angka yang tersedia. 

Perhitungan dan uraian dilakukan berdasarkan rumus-rumus ekonomi dengan 

tujuan penelitian memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari hasil 

penelitian (Ginting, 1993). Rumus yang digunakan antara lain: 
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1. Biaya Total (Bishop dan Tossaint, 1979): 

TC = FC + VC  

Keterangan :    TC = Total Cost (Biaya Total) 

FC  = Fixed Cost (Biaya Tetap) 

VC = Variable Cost (Biaya Tidak Tetap) 

2. Penerimaan Total (Bishop dan Tossaint, 1979): 

TR = Pq x Q    

Keterangan :   TR  = Total Revenue (Penerimaan Total) 

Pq  = Price Of Quantity (Harga Satuan) 

Q   = Quantity (Output) 

3. Pendapatan (Boediono, 1992) 

I = TR – TC     

Keterangan :      I  = Income (Pendapatan) 

TR = Total Revenue (Penerimaan Total) 

TC = Total Cost (Biaya Total) 

4. Rasio-rasio Profitabilitas  

a.  Gross Profit Margin          = 
Sales

ofitGross Pr x 100% 

            b. Operating Profit Margin    = 
Sales

ofitOperating Pr x 100% 

            c. Net Profit Margin               = 
Sales

axesofitAfterTNet Pr x 100% 

            d. Total Assets Turnover        = 
sTotalAsset

Sales x 1 kali 

             e. Return on Investment        = 
sTotalAsset

axesofitAfterTNet Pr x 100% 
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             f.  Return on Equity                = 
Equity

axesofitAfterTNet Pr x 100% 

(Syamsuddin, 2000) 

5.   Efisiensi Usaha 

      Return Cost Ratio =     
TotalCost

venueRe  

 

3.5 Batasan Istilah 

1) Modal usaha adalah total modal tetap ditambah modal kerja. 

2) Modal tetap adalah modal yang tidak habis dipakai dalam satu periode 

produksi. 

3) Modal kerja adalah modal yang habis dipakai dalam satu periode. 

4) Biaya (cost) adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha 

5) Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah 

walaupun terjadi perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu 

seperti biaya penyusutan kendaraan, pajak kendaraan dan asuransi 

kendaraan. 

6) Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan yaitu seperti bahan 

bakar, perbaikan san pembelian kendaraan. 

7) Harga pokok penjualan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan atas barang-

barang yang telah terjual pada periode tertentu. 

8) Profitabilitas adalah hubungan laba yang didapat dengan hasil penjualan 

dari kegiatan perusahaan. 
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9) Gross Profit Margin adalah perbandingan laba kotor dengan penjualan 

yang pengukurannya dalam satuan persen. 

10) Operating Profit Margin adalah perbandingan laba operasi dengan 

penjualan yang pengukurannya dalam satuan persen. 

11) Net Profit Margin adalah perbandingan laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan yang pengukurannya dalam satuan persen. 

12) Total Assets Turnover adalah perbandingan penjualan dengan total aktiva 

yang pengukurannya dalam satuan kali. 

13) Return on Investment adalah perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan total aktiva yang pengukurannya dalam satuan persen. 

14) Return on Equity adalah perbandingan laba bersih setelah pajak dengan 

modal sendiri yang pengukurannya dalam satuan persen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum KUD Karangploso 

4.1.1 Sejarah KUD Karangploso 

 KUD Karangploso merupakan pengembangan dari Badan Usaha Unit 

Desa (BUUD) Karangpoloso yang berdiri pada tanggal 1 Februari 1973, dan 

bergerak dalam bidang pertanian. Tanggal 18 Februari 1981 BUUD Karangploso 

berubah nama menjadi KUD Karangploso dengan status badan hukum 

No.4817A/BH/11/81, dengan jumlah anggota sebanyak 1008 orang dan masih 

mempunyai tiga unit usaha yang meliputi unit penggilingan padi, Risert Milk Unit 

(RMU), unit pengadaan pakan, dan unit sapi perah. 

 Pada tahun 1988 unit usaha di KUD Karangploso semakin berkembang 

menjadi sepuluh unit usaha yaitu (1) Unit Pengadaan Pakan, (2) Unit Kredit 

Candak Kulak (KCK), (3) Risert Milk Unit (RMU), (4) Unit Distribusi, (5) unit 

Sapi Perah, (6) Unit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), (7) Unit Unggas, (8) unit 

Simpan Pinjam, (9) Unit Supra Insus dan (10) Unit Pertokoan. Selanjutnya tahun 

1998 KUD Karangploso mengadakan efisiensi pada unit usaha yaitu dengan 

menggabungkan sepuluh unit yang ada menjadi tujuh unit usaha yang terdiri dari 

(1) Unit sapi Perah, (2) Unit Simpan Pinjam, (3) Unit Pertanian, (4) Unit 

Waserda, (5) Unit Listrik, (6) Unit Wartel dan (7) Unit RMU. 

 Pada tahun 2002 KUD Karangploso kembali mengadakan penggabungan 

unit usaha. Unit wartel dan listrik menjadi unit jasa, sedangkan unit waserda 

bergabung pada unit pertanian. Penggabungan tersebut bertujuan untuk 

mengefisiensikan sektor tenaga kerja sehingga unit usaha semakin sempit dan 
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menjadi lima unit yaitu (1) Unit Sapi Perah, (2) Unit Simpan Pinjam, (3) Unit 

Pertanian, (4) Unit Jasa dan (5) Unit RMU. Kelima unit tersebut terus berjalan dan 

berkembang, dengan berkembangnya setiap unit usaha terutama pada unit simpan 

pinjam, unit sapi perah dan unit pertanian maka pengurus melalui rapat anggota 

menjadikan unit usaha tersebut menjadi unit otonom. Unit otonom berhak 

mengatur dan mengolah secara mandiri unit usahanya yang dipantau oleh manajer 

baik itu rencana kerja, permodalan, manajemen, laporan tersendiri dengan tidak 

melepaskan hubungan organisator maupun menejemen usaha dengan induk atau 

KUD. Tujuan diadakannya unit otonom ini adalah : 

a) Untuk mengembangkan unit otonom lebih luas sehingga lebih 

meningkatkan profit. 

b) Pembinaan dan pelayanan terhadap nasabah lebih meningkat. 

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

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

setelah tutup buku. 

4.1.2 Keadaan Umum. 

 KUD Karangplosoterletak di Desa Ngijo, tepatnya di Jalan Raya Ngijo, 

Kecamatan karangploso, Kabupaten malang, dengan batas wilayah yaitu sebelah 

utara adalah Kecamatan Lawang, sebelah selatan adalah Kecamatan Dau, sebelah 

timur adalah Kecamatan Singosari dan sebelah barat adalah kecamatan Batu. 

Wilayah Karangploso mempunyai ketinggian sekitar 521 – 813 m2 di atas 

permukaan laut dengan suhu 24 – 28°C. Pada kondisi yang demikian wilayah 

Karangploso cocok untuk pengembangan usaha sapi perah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sarwiyono (1990) yang menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian 
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300-1500 m di atas permukaan laut umumnya merupakan tempat yang cocok 

untuk usaha ternak sapi perah. 

 KUD Karangploso merupakan daerah pertanian, kerajinan, dan peternakan 

sapi perah dengan produksi susu sebesar 8500 liter/hari dan populasi sebanyak 

2117 ekor. Pada umumnya sapi perah yang dipelihara di wilayah kerja KUD 

Karangploso yaitu sapi dengan jenis Friesian Holstein. Kecamatan Karangploso 

ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 49.900 jiwa, selain bekerja sebagai 

peternak penduduk Karangploso bermata pencaharian sebagai petani, pedagang 

dan pengrajin. 

4.1.3 Struktur Organisasi KUD Karangploso 

 Koordinasi yang baik antara pengurus, manajer, karyawan dan anggota 

koperasi serta instansi – instansi yang terkait sangat diperlukan demi kelancaran 

kegiatan usaha koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967 pasal 15 dan 16 terdapat 

empat tingkatan koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah 

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

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

memenuhi syarat–syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam 

undang – undang. 

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

berbadan hukum. 

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

berbadan hukum. 

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

berbadan hukum. 
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KUD Karangploso termasuk dalam kopersi primer karena dibentuk oleh 

sekurang-kurangnya 20 oarang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan. 

Struktur organisasi yang digunakan pada KUD Karangploso merupakan tipe garis 

(Line Organization) yang mempunyai arti segala otoritas antar atasan dengan 

bawahan terletak pada satu garis lurus dimana semua keputusan ada di tangan 

pimpinan perusahaan dan kemudian staf sebagai kontrol dan memberi masukan-

masukan. 

Struktur organisasi KUD Karangploso dapat dilihat pada lampiran 1. Pada 

stuktur tersebut terlihat bahwa rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan 

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

kasir, bagian admininistrasi dan terakhir adalah kepala bagian masing-masing 

unit. Berikut jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi KUD 

Karangploso 

1. Rapat Anggota.  

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. 

2. Pengurus Koperasi. 

Pengurus dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus 
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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 kuasa rapat anggota dalam 

mengoperasionalkan kebijakan-kabijakan strategis yang ditetapkan rapat 

anggota. Pengurus KUD Karangploso 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 pertanggungjawaban tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan 

dan inventaris secara tertib. 

3. Pengawas Koperasi. 

Pengawas KUD Karangploso adalah pengawas yang dipilih dalam rapat 

anggota tahunan dengan masa jabatan yaitu dua tahun. Pengawas diberi 

mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan 

pengelolaan koperasi, selain itu pengawas juga mengarahkan segala 

kegiatan koperasi agar berjalan sesusi 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. 

4. Manajer Koperasi. 

Manajer KUD Karangploso 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 
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tertinggi dari karyawan koperasi. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh 

pengurus sehingga manajer harus memepertanggungjawabkan tugasnya 

kepada pengurus. 

5. Kasir.  

Kasir bertanggungjawab atas transakasi keuangan dan juga SHU dari unit-

unit otonom. Transaksi keuangan tersebut harus dicatat dalam buku 

laporan keuangan secara jelas dan terperinci. Kasir KUD Karangploso 

bertugas untuk menyalurkan dan menerima keuangan koperasi, 

membukukan semua transaksi keuangan koperasi, dan bekerjasama 

dengan bendahara untuk mencatat semua transaksi keuangan. 

6. Bagian Akuntansi. 

Dalam menjalankan tugasnya bagian akuntansi bekerjasama dengan kasir 

dalam membuat laporan keuangan secara jelas dan terperinci. Bagian 

akuntansi membantu karyawan dalam membuat buku bantu dan 

menyiapkan laporan keuangan setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir 

bulan Desember. Bagian akuntansi bertugas untuk menyelenggarakan 

administrasi keuangan KUD, membuat buku-buku bantu, membantu dan 

menyiapkan laporan keuangan, dan melakukan pengawasan pada unit-unit 

otonom. 
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4.2 Unit Sapi Perah 

4.2.1 Keadaan Umum Unit Sapi Perah 

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

Karangploso. Keanggotaan unit sapi perah terdiri dari 20 kelompok dengan 

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

jumlah dan tempat peternak, mencatat hasil produksi susu sapi perah dan mutasi 

beserta alasannya, membuat penjadwalan penyuluhan kepada anggota peternak 

sapi perah, menerima penjualan produksi susu dari anggota atau peternak, 

menyalurkan penjualan susu ke Nestle, mengadakan pembukuan harian unit sapi 

perah termasuk buku kas pembantu dan membuat laporan keuangan satu bulan 

sekali kepada manajer. Unit sapi perah mempunyai wewenang untuk menentukan 

prosedur pembayaran pendapatan peternak anggota, menentukan program-

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

digunakan dalam kegiatan pemeliharaan sapi perah. 

4.2.2 Struktur Organisasi 

 Strutur organisai yang dimiliki unit sapi perah KUD Karangploso dapat 

dikatakan cukup sederhana. Kepala unit sapi perah dijabat oleh seorang pengelola 

yang berstatus sebagai pegawai tetap, dalam melaksanakan tugasnya kepala unit 

sapi perah melakukan koordinasi dengan karyawan-karyawan di bagian 

administrasi umum, administrasi keuangan, bagian laborat, bagian produksi, 

bagian keswan/IB dan bagian transportasi. 

 Tugas dari kepala unit sapi perah antara lain mengatur dan mengendalikan 

anggaran belanja dan pendapatan agar tercapai terget SHU yang sudah ditetapkan 

dalam rapat anggota, serta mengatur dan memacu sub unit kerja untuk 
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meningkatkan produksi dan kualitas susu. Bagian keswan/IB bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan keswan/IB, mengevaluasi perkembangan 

penyakit yang berada di wilayah kerja KUD Karangploso. Bagian penampungan 

susu bertugas untuk menampung susu dari anggota peternak sapi perah, 

melakukan uji-uji pada saat penerimaan susu dan memelihara peralatan yang 

berhubungan dengan penampungan susu. Bagian laborat mempunyai tugas untuk 

melakukan pengujian kualitas susu yang diterima dari peternak anggota, 

sedangkan bagian transportasi bertugas untuk melakukan pengiriman susu dari 

KUD ke PT Nestle dan PT Greenfield serta melakukan pengiriman pakan ternak 

kepada peternak anggota. Susunan struktur organisasi unit sapi perah KUD 

Karangploso dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.2.3 Kegiatan Penampungan Susu 

 Unit sapi perah KUD Karangploso menampung hasil produksi susu dari 

para peternak anggota melalui pos-pos penampungan susu yang telah disediakan 

oleh pihak KUD. Di KUD Karangploso terdapat lima unit pos penampungan susu 

yaitu Bocek, Supit Urang, Tawang Argo, KUD Manggisari dan Ngenep. 

Penyetoran susu dari peternak ke pos penampungan susu dilakukan dua kali sehari 

yaitu pada pagi hari pukul 06.00 – 07.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 – 16.00 

WIB.  

 Peternak menyetorkan susu kepada KUD Karangploso setiap harinya 

dengan sistem pembayaran dilakukan setiap sepuluh hari. Pembayaran 

disesuaikan dengan jumlah volume dan kualitas susu yang disetorkan oleh 

peternak anggota, untuk kualitas susu biasanya ditentukan berdasarkan berat jenis 

dan kandungan lemak susu. Rata-rata susu yang diterima oleh pihak KUD adalah 
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8500 liter per hari. Harga susu yang diterima peternak dari pihak KUD sekitar Rp. 

2.340,00 per liter tergantung berat jenis dan kandungan kadar lemak. Standar 

kualitas susu yang ditentukan oleh pihak KUD adalah minimal memiliki berat 

jenis 1,0220 dan kadar lemak minimalnya 3.0 persen pada penyetoran pagi hari 

dan pada sore hari minimal memiliki berat jenis 1,0210 dan kadar lemak minimal 

3,5 persen. 

 Susu yang diterima oleh pihak KUD adalah susu yang telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. Apabila susu yang disetorkan tidak memenuhi 

standar yang telah ditetapkan maka susu tersebut dikembalikan ke peternak yang 

bersangkutan. Untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pihak 

KUD maka dilakukan beberapa pengujian yang meliputu uji lemak, uji berat jenis 

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

 Susu setoran peternak yang telah diuji kemudian dilakukan proses 

pendinginan untuk mempertahankan kualitas susu agar tetap baik, karena 

pendinginan susu dapat menghambat perkembangan mikroorganisme dan benda 

asing lainnya. Proses pendinginan susu di KUD Karangploso menggunakan 

sarana Cooling Unit dari pendingin Freon yang langsung berfungsi sebagai media 

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

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

sebelum susu disetorkan ke IPS. 

4.2.4 Pemasaran Hasil 

 Berdasarkan segmentai geografi, pasar atau konsumen yang dituju KUD 

Karangploso adalah pasar lokal wilayah Jawa Timur. Konsumen susu segar yang 

dihasilkan KUD Karangploso adalah PT. Nestle dengan jumlah penyerapan 
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sebesar 100% dengan catatan kualitas susu segar yang dihasilkan harus memenuhi 

standart kualitas yang telah ditetapkan oleh PT. Nestle. Konsumen lainya adalah 

masyarakat yang berdomisili di sekitar koperasi dan juga PT. Greenfield, khusus 

untuk pemasaran ke PT. Greenfield dilakukan apabila ada susu yang ditolak 

PT.Nestle karena tidak memenuhi standart, namun pemasaran susu ke kedua 

konsumen tersebut jumlahnya relatif kecil. Produksi susu rata-rata KUD 

Karangploso periode tahun 2005 – 2007 dapat dilihat pada grafik 1. 
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Tahun 2005-2007

 

Grafik 1 menunjukan bahwa pada periode tahun 2005 sampai 2007, 

produksi susu rata-rata per hari mengalami fluktuasi, pada tahun 2005 jumlah 

produksi susu rata-rata per hari sebesar 9.416,62 liter pada tahun 2006 meningkat 

sebesar 4,08% menjadi 9.799,66 dan pada tahun 2007 jumlahnya 7.211,64 atau 

turun sebesar 26,41% dibanding tahun sebelumnya. Turunnya produksi susu 

disebabkan oleh sapi dalam masa kering, sakit atau umur sapi telah melewati masa 

produktif. Recording terhadap kondisi sapi perah dilakukan oleh unit sapi perah 

dari koperasi untuk mengantisipasi turunnya produksi susu. 
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4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Modal Usaha  

Berdasarkan sumbernya modal di KUD Karangploso dibedakan menjadi 

dua yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Struktur modal sendiri KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Struktur Modal Sendiri KUD Karangploso Periode Tahun 2005 
sampai 2007 

Tahun Keterangan 
2005 % 2006 % 2007 % 

Simanan 
Pokok 5.105.000 0,31 5.105.000 0,29 5.105.000 0,27 

Simpanan 
Wajib 40.077.549 2,50 53.498.220 3,04 57.107.640 3,01 

Simpanan 
Anggota TR - - - - 66.951.500 3,53 

Cadangan 
Pengembangan 
Usaha 

1.067.923.720 66,86 1.178.219.051 67,13 1.470.958.975 77,60

Donasi 11.259.000 0,70 11.259.000 0,64 11.259.000 0,59 
Cadangan 
Koperasi 156.254.347 9,78 172.893.752 9,85 194.063.966 10,24

Sisa Hasil 
Usaha 66.557.621 4,16 84.680.856 4,82 90.135.405 4,76 

Tanah 250.000.000 15,65 250.000.000 14,24 250.000.000  
Jumlah Modal 
Sendiri 1.597.177.237  1.755.655.879  2.145.581.486  

Sumber : Data Primer Diolah, 2008. 
 
 Tabel 1 menunjukkan struktur modal sendiri yang dimiliki oleh KUD 

Karangploso untuk periode tahun 2005 sampai 2007. Berdasarkan tabel 1 dapat 

dilihat adanya perubahan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2005 jumlah modal sendiri yang dimiliki KUD Karangploso sebesar Rp. 

1.347.177.237, pada tahun selanjutnya meningkat menjadi Rp. 1.505.655.879 dan 

pada tahun 2007 kembali meningkat menjadi Rp. 1.895.581.486. Untuk simpanan 

pokok jumlahnya tetap yaitu sebesar Rp. 5.105.000. 
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4.3.2 Biaya Produksi 

 Biaya produksi adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 

perusahaan, biaya ini dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya 

tidak tetap. Biaya produksi yang dikeluarkan KUD Karangploso meliputi biaya 

tetap yang terdiri dari pajak, biaya penyusutan, dan gaji karyawan sedangkan 

biaya tidak tetap meliputi biaya pembelian susu, biaya pembelian pakan ternak, 

biaya pembelian barang dagangan (toko), biaya pembelian pupuk, biaya 

pembelian beras, biaya listrik dan air, biaya proses susu dan laborat, dan biaya 

operasional pengadaan pakan. Struktur biaya yang dikeluarkan KUD Karangploso 

periode tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Struktur Biaya Produksi KUD Karangploso Periode Tahun 2005   
sampai 2007 

Tahun Keterangan 2005 % 2006 % 2007 % 
Pembayaran susu 
ke peternak 7.410.457.801 76,17 6.477.410.561 78,15 6.123.086.580 64,62

Pembelian pakan 
ternak 1.676.525.095 17,23 959.818.385 11,58 1.539.148.460 16,24

Pambelian barang 
dagangan (toko) - - - - 197.001.050 2,08 

Pembelian pupuk - - - - 416.248.100 4,39 
Pembelian beras - - - - 70.025.500 0,74 
Bunga modal usaha 29.322.000 0,30 42.921.555 0,52 37.781.715 0,39 
Gaji karyawan 209.358.900 2,15 306.827.600 3,70 348.665.167 3,68 
Penyusutan aktiva 63.000.000 0,65 - - - - 
Biaya listrik dan air 3.453.246 0,03 3.66.530 0,004 4.214.606 0,04 
Proses susu dan 
laborat 311.803.371 3,20 472.156.329 5,71 685.105.971 7,23 

Biaya operasional 
pengadaan pakan - - - - 15.430.000 0,16 

Sewa tanah 25.000.000 0,26 25.000.000 0,30 25.000.000 0,26

Total Biaya 9.728.920.413 8.287.810.960  9.475.468.649

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 
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 Tabel 2 menunjukkan rincian biaya produksi yang dikeluarkan KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007. Biaya tertinggi yang dikeluarkan 

adalah untuk pembayaran susu ke peternak, biaya pembayaran susu pada tahun 

2005 sebesar Rp. 7.410.457.80, tahun 2006 turun menjadi Rp. 6.477.410.561dan 

pada tahun 2007 kembali menurun menjadi Rp. 6.123.086.580. Biaya produksi 

lain yang jumlahnya cukup besar yang harus dikeluarkan adalah biaya pembelian 

pakan ternak. Jumlah biaya produksi tertinggi yang dikeluarkan KUD 

Karangploso untuk periode tahun 2005 sampai 2007 adalah sebesar Rp. 

9.728.920.413 yaitu pada tahun 2005, dan terendah pada tahun 2006 sebesar Rp.  

8.287.810.960. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

menjalankan proses produksi, biaya operasional meliputi gaji karyawan, biaya 

listrik dan air, proses laborat dan biaya opersional pengadaan pakan. Fluktuasi 

jumlah biaya produksi yang dikeluarkan KUD Karangploso periode tahun 2005 

sampai 2007 dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini. 
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Grafik 2 menunjukkan besarnya perubahan biaya produksi KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007. Tahun 2005 total biaya produksi 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 9.728.920.413, paa tahun 2006 turun sebesar 

14,81% menjadi Rp. 8.287.810.960 sedangkan untuk tahun 2007 jumlahnya 

sebesar Rp. 9.475.468.649 atau naik 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Naik turunya biaya produksi selain dipengaruhi oleh jumlah produksi susu juga 

dipengaruhi oleh kualitas susu dan harga susu di pasaran. 

4.3.3 Penerimaan 

 Penerimaan sering disebut juga sebagai pendapatan kotor . Penerimaan 

diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Penerimaan KUD 

Karangploso berasal dari penjualan susu, penjualan barang dagangan, penjualan 

pupuk umum, penjualan beras, penjualan susu pedet, penjualan pakan ternak, 

bunga simpan pinjam, pendapatan keswan IB, Pendapatan proses RMU, 

pendapatan mitra, Pendapatan DPWK, pendapatan unit-unit, pendapatan 

pengembangan. Penjualan susu merupakan sumber penerimaan terbesar dari KUD 

Karangploso. Struktur penerimaan KUD Karangploso periodetahun 2005 sampai 

2007 dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Struktur Penerimaan KUD Karangploso Tahun 2005 sampai 2007 
Tahun 

Keterangan 2005 % 2006 % 2007 % 
Penjualan susu 8.309.486.822 78,16 6.810.488.380 74,86 7.389.948.781 0,69
Penjualan barang 
dagangan (toko) 

- - - - 197.001.050 0,02

Penjualan pupuk umum - - - - 416.248.100 0,04
Penjualan beras - - - - 70.025.500 0,65
Susu pedet (ke 
peternak) 

405.293.257 3,81 38.028.380 0,42 263.554.035 2,46

Keuntungan unit toko 8.797.493 0,08 8.799.186 0,09 9.990.824 0,09
Penjualan pakan ternak 1.498.600.898 14,10 1.770.458.712 19,46 1.547.271.083 14,47
Bunga simpan pinjam 31.710.000 0,3 83.434.840 0,92 26.896.000 0,25
Pendapatan keswan IB 51.400.304 0,48 33.392.345 0,38 63.492.400 0,59
Pendapatan proses 
RMU 

46.473.600 0,44 63.333.800 0,69 65.434.000 0,61

Pendapatan mitra 902.916 0,008 626.673 0,007 750.036 0,007
Pendapatan DPWK 7.823.400 0,07 - - 5.104.475 0,05
Pendapatan unit-unit 31.000.000 0,29 120.710.000 1,32 84.447.514 0,79
Pendapatan unit listrik 55.109.085 0,52 45.935.410 0,50 44.053.685 0,41
Pendapatan unit 
organisasi 

67.800.000 0,64 13.950.000 0,15 15.000.000 0,14

Pendapatan 
pengembangan 

5.365.000 0,05 13.380.000 0,14 15.964.000 0,15

Pendapatan lain-lain 111.109.131 0,01 94.829.672 1,04 25.180.683 0,24

TOTAL 
PENERIMAAN 10.630.871.906 9.097.367.398  10.691.853.945

Sumber : Data Primer Diolah, 2008  
Tabel 3 menunjukkan sumber dan jumlah penerimaan KUD Karangploso 

periode tahun 2005 sampai 2007. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 

penerimaan KUD Karangploso tidak hanya dari sektor peternakan sapi perah tapi 

juga dari sektor lain yaitu sektor pertanian, namun demikian pendapatan dari 

usaha peternakan sapi perah tetap merupakan penerimaan terbesar dibandingkan 

penerimaan lain. Jumlah produksi susu sangat mempengaruhi jumlah penerimaan 

karena penjualan susu merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh KUD 

Karangploso, selain penjualan susu penerimaan dari usaha peternakan sapi perah 

diperoleh dari penjualan pakan ternak. Pada tahun 2005 jumlah penerimaan dari 

penjualan susu sebesar Rp. 8.309.486.822 dan dari penjualan pakan ternak Rp. 
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1.498.600.898, tahun 2006 penjualan susu sebesar Rp. 6.810.488.380 dan 

penjualan pakan ternak sebesar Rp. 1.770.458.712, sedangkan pada tahun 2007 

penjualan susu sebesar Rp. 7.389.948.781 dan penjualan pakan ternak Rp. 

7.389.948.781. Fluktuasi penerimaan yang diperoleh KUD Karangploso periode 

tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada grafik 3. 
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 Grafik 3 menunjukkan fluktuasi jumlah panerimaan yang diperoleh KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sapai 2007. Tahun 2005 penerimaan yang 

diperoleh sebesar Rp. 10.630.871.906, tahun 2006 turun sebesar 14,43% menjadi 

Rp. 9.097.367.398 dan pada tahun 2007 jumlah penerimaan sebesar Rp.   

10.691.853.945 atau mengalami peningkatan 14,91% dibandingkan tahun 2006. 

4.3.4 Pendapatan atau Keuntungan  

 Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan besarnya biaya 

produksi.Besarnya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 4.  
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Tabel 4. Pendapatan KUD Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007 
Tahun Keterangan 2005 2006 2007 

Penerimaan 10.630.871.906 9.097.367.398 10.691.853.945
Biaya produksi 9.728.920.413 8.287.810.960 9.475.468.649
Pendapatan operasional 994.273.493 852.477.993 1.254.167.011
Pendapatan sebelum pajak        901.951.493 809.556.438   1.216.385.296
Pajak pendapatan 10% 90.195.150 80.955.644 121.638.530
Pendapatan setelah pajak 811.756.343 728.600.794 1.094.746.766
Sumber : Data Primer Diolah, 2008 
 
 Tabel 4 menunjukkan pendapatan yamg diperoleh KUD Karangploso 

periode tahun 2005 sampai 2007. Pendapatan kotor yang diperoleh KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007 adalah sebesar Rp. 901.951.493; 

Rp.  809.556.438; 1.216.385.296. Pendapatan kotor diperoleh dari selisih antara 

penerimaan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Pendapatan operasional 

diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya operasi dengan mengabaikan 

kewajiban finansial berupa pajak dan bunga, pendapatan operasional  periode 

tahun 2005 sampai 2007 adalah Rp. 994.273.493; Rp. 852.477.993 ; 

Rp.1.254.167.011. Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi 

pajak pendapatan sebesar 10%. Pendapatan bersih atau pendapatan setelah pajak 

yang diperoleh KUD Karangploso adalah sebesar Rp. 811.756.343 pada tahun 

2005, Rp. 728.600.794 pada tahun 2006, dan pada tahun 2007 sebesar Rp. 

1.094.746.766. Fluktuasi pendapatan yang diperoleh KUD Karangploso periode 

tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat dilihat pada grafik 4 di bawah ini. 
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 Grafik 4 menunjukkan flutuasi pendapatan bersih yang diterima KUD 

Karangploso periode tahun 2005 sampai 2007. Pada tahun 2005 pendapatan 

bersih yang diperoleh sebesar Rp. 811.756.343, tahun 2006 turun sebesar 10,24% 

menjadi Rp.728.600.794 dan tahun 2007 sebesar Rp. 1.094.746.766 atau naik 

33,44% dibanding tahun sebelumnya. Fluktuasi pendapatan dipengaruhi oleh 

jumlah produksi susu, di mana penerimaan dari sektor ini sangat dipengaruhi oleh 

harga pasar. 

4.3.5 Analisis Rasio Profitabilitas 

 Analisis rasio profitabilitas merupakan cara untuk mengukur kemampuan 

usaha dalam menghasilkan keuntungan. Analisis profitabilitas dalam 

perhitungannya menggunakan rasio Gross Profit Margin (GPM), Operating Profit 

Margin (OPM), Net Profit Margin (NPM), Total Assets Turnover (TAT), Return 

on Investment (ROI), dan Return on Equity (ROE). Perhitungan analisi 

profitabilitas dibandingkan standart industri dapat dilihat pada tabel dan grafik 5. 
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Tabel 5. Perhitungan Rasio Profitabilitas 
Keterangan 2005 2006 2007 Rata-rata Standar 

industri 
GPM 8,48% 8,90% 11,82% 9,73% 26,6% 
OPM 9,35% 9,37% 11,73% 10,15% 4,6% 
NPM 7,63% 6,67% 11,26% 8,52% 5,7% 
TAT 0,85 0,71 0,77 0,77 1,8 
ROI 6,48% 5,67% 8,19% 6,78% 7,8% 
ROE 50,82% 41,50% 51,02% 47,78% 14,04% 

Sumber: Data Primer Diolah 2008 

 

a. Gross profit Margin (GPM) 

 Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase dari laba kotor 

dibanding dengan penjualan. Semakin rendah GPM semakin kurang baik operasi 

perusahaan (Syamsuddin, 2000). GPM pada KUD Karangploso adalah sebesar 

8,48%; 8,90% dan 11,82% berturut-turut dari tahun 2005, 2006 dan 2007, nilai 

tersebut berada di bawah standart industri yaitu sebesar 26,6% 

 Nilai GPM menunjukkan bahwa jumlah laba kotor adalah sebesar 8,48%; 

8,90% dan 11,82% dan rata-ratanya sebesar 9,73% dari volume penjualan pada 

tahun 2005, 2006 dan 2007. Nila GPM cenderung naik dan kenaikan pertumbuhan 

cukup tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 3,73%. Hal ini terjadi karena 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 

GPM OPM NPM ROI ROE

Rasio Profitabilitas

Grafik 5. Perhitungan Analisis Profitabilitas KUD Karangploso 

2005

2006

2007

Rata-rata

Standart industri



 54

peningkatan penjualan yang diikuti dengan harga pokok penjualan sehingga laba 

kotor yang dihasilkan cukup tinggi. GPM yang naik pada setiap tahunnya 

menunjukkan bahwa koperasi mempunyai kemampuan yang baik dalam 

menghasilkan laba kotor. Semakin tinggi GPM menunjukkan adanya peningkatan 

penjualan sehingga meningkatkan laba kotor yang diperoleh. 

b. Operating Profit margin (OPM) 

 Operating profit Margin (OPM) menggambarkan keuntungan murni yang 

diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Operating profit 

Margin (OPM) disebut murni artinya bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar 

diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban finansial 

berupa bunga dan pajak. 

 Nilai margin laba operasi pada KUD Karangploso untuk tahun 2005 

sampai 2007 adalah 9,35%; 9,37%; 11,73% dengan nilai rata-rata 10,15% yang 

artinya laba operasi yang dihasilkan KUD sebesar 9,35%; 9,37% dan 11,73% dari 

volume penjualan atau setiap Rp. 100 dari penjualan bersih akan menghasilkan 

laba operasi sebesar Rp. 9,35; Rp. 9,37 dan Rp. 11,73. Nilai rata-rata Operating 

Profit Margin (OPM) yang diperoleh KUD Karangploso jika dibandingkan 

standar industri yang nilainya sebesar 4,6% berada di atasnya yang berarti 

kemampuan menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukan 

sudah baik. Nilai OPM dapat ditingkatkan jika mampu mengelola penggunaan 

biaya operasional dengan baik, di samping itu juga diikuti dengan adanya 

peningkatan penjualan sehingga dapat diperoleh laba operasional yang maksimal. 
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c. Net Profit Margin (NPM) 

 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 di KUD Karangploso pada tahun 

2005 hingga 2007 berturut-turut sebesar 7,63%; 6,67%; dan 11,26% dengan rata-

rata 8,52%. Nilai ini menunjukkan bahwa laba bersih sesudah pajak yang dicapai 

adalah sebesar 7,63%; 6,67% dan 11,26% dan rata-rata sebesar 8,52% dari 

volume penjualan. Tahun 2005 ke 2006 nilai NPM mengalami penurunan sebesar 

0,96%. Tahun 2007 NPM mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kenaikan ini 

disebabkan oleh meningkatnya laba bersih aktif pajak yang diikuti oleh kenaikan 

penjualan bersih. Penurunan NPM biasanya  disebabkan karena kurangnya jumlah 

penjualan sebelum dikurangi pajak dan tidak diikuti oleh kenaikan penjualan 

bersih yang cukup berarti. Meningkatnya  nilai NPM yang terus-menerus 

menunjukkan bahwa kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba bersih sangat 

baik. Riyanto (1995) menyatakan bahwa, nilai NPM menunjukkan seberapa besar 

penjualan dapat menghasilkan laba bersih dalam suatu periode. 

Kemampuan usaha KUD Karangploso dalam memperoleh keuntungan atas 

penjualan perlu lebih ditingkatkan, meskipun nilai NPM sudah berada di atas rata-

rata standart industri yang nilainya 5,7% dengan cara meningkatkan jumlah atau 

volume penjualan. Perhitungan Gross Profit margin dan net Profit Margin tahun 

2005-2007 lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3. 
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d. Total Assets Turnover (Pengembalian Aktiva atas Penjualan) 

Total Assets Turnover (TAT) menunujukkan tingkat efisiensi penggunaan 

keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. 

Nilai TAT KUD Karangploso tahun 2005 sampai 2007 adalah 0,85; 0,71 dan 0,77 

dengan rata-rata 0,77 kali yang artinya penjualan yang dihasilkan sebesar 0,78 kali 

dari total aktiva.nilai TAT di KUD Karangploso mengalami fluktuasi . Penurunan 

nilai TAT menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi penggunaan seluruh modal 

yang dimiliki dalam menghasilkan penjualan. Rata-rata nilai TAT KUD 

Karangploso masih berada di bawah standart industri yaitu sebesar 1,8 kali 

(Sabardi, 1995). Nilai TAT yang diperoleh KUD karangploso dibanding dengan 

standart industri dapat dilihat pada grafik 6. 

 

e. Return on Investment (ROI) 
 
 Return on investment merupakan nilai dari keuntungan bersih yang dilihat 

pada keberhasilan koperasi mengelola total aktivanya. Nilai rasio ROI di KUD 

Karangploso dari tahun 2005 hingga 2007 secara berturut-turut adalah 6,48%; 

5,67% dan 8,19% dengan rata-rata 6,78% yang artinya dalam setiap Rp. 100 

modal sendiri yang diinvestasikan akan memberi keuntungan sebesar Rp. 6,78. 
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Nilai rata-rata tersebut berada di bawah standar industri yaitu sebesar 7,8% 

(Sabardi, 1995). Semakin tinggi nilai ROI maka semakin baik keadaan suatu 

usaha. Nilai ROI menurun menunjukkan usaha koperasi untuk memperbaiki 

manajemen dalam mengelola keseluruhan aktiva yang tersedia untuk memperoleh 

keuntungan kurang berhasil. 

 Tahun 2005 ke 2006 nilai ROI mengalami penurunan  yaitu sebesar -

0,81%. Penurunan  ini disebabkan laba bersih aktif pajak yang menurun. Tahun 

2007 nilai ROI meningkat tajam yaitu sebesar 2,52%. Kenaikan menunjukkan 

koperasi sudah mampu mengelola aktiva yang tersedia secara maksimal untuk 

menghasilkan keuntungan yang optimal. ROI dapat lebih ditingkatkan dengan 

cara menekan biaya operasional atau harga pokok penjualan sehingga laba yang 

diperoleh bisa lebih tinggi.  

f. Return on Equity (ROE)  

 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). Nilai ROE dari tahun 2005 hingga 

2007 berturut-turut adalah 50,82%; 41,51% dan 51,03% dengan rata-rata 47,78% 

yang artinya tingkat penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal sendiri 

yang diinvestasikan adalah sebesar 47,78% atau dalam setiap Rp. 100 modal 

sendiri yang diinvestasikan memberi keuntungan sebesar Rp. 47,78. Nilai ROE 

KUD Karangploso berada di atas standart industri yaitu 14,04% (Sabardi, 1995). 

Tinggi rendahnya nilai ROE menunjukkan efisien tidaknya penggunaan 

modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan, semakin tinggi nilai ROE 
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semakin efisien pengunaan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan. Nilai 

ROE paling tinggi terjadi pada tahun 2006 ke 2007 yaitu sebesar 9,36%, hal ini 

disebabkan laba bersih setelah pajak dan total modal sendiri seimbang. Jika nilai 

ROE menurun  dari tahun ke tahun berarti ini menunjukkan bahwa penghasilan 

yang tersedia bagi anggota koperasi semakin menurun. Perhitungan Return on 

Investment dan Return on Equity tahun 2005-2007 dapat dilihat pada lampiran. 

4.3.6 Penilaian Terhadap Profitabilitas KUD Karangploso  

 Analisis rasio profitabilitas merupakan cara untuk menguur kemampuan 

suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan dari aktiva atau sumber penghasilan 

yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan hasil perhitungan profitabilitas di 

KUD Karangploso secara umum selama tahun 2005 sampai 2007 mempunyai 

tingkat nilai yang berfluktuasi, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui penjualan dari penggunaan 

aktiva dan modal yang dimiliki dinilai masih kurang efisien. Tinggi rendahnya 

nilai rasio profitabilitas pada KUD Karangploso dikarenakan pihak KUD belum 

mampu mempertahamkan kegiatan operasi dalam menghasilkan laba kotor, laba 

operasional, dan laba bersih setelah pajak, dikarenakan tingginya biaya operasi 

yang harus dikeluarkan selama kegiatan operasi dan harga pokok penjualan yag 

masih harus ditanggung oleh pihak KUD.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas 

KUD Karangploso masih perlu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkan nilai 

profitabilitas adalah dengan pengendalian penggunaan biaya produksi, misalnya 

dengan melakukan pemanfaatan tenaga kerja secara efisien.  
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4.4 Efisiensi Usaha 

 Keberhasilan suatu usaha selain dinilai melalui analisis profitabilitas juga 

dapat dilihat melaui ingkat efisiensi usaha dengan rumus B/C ratio. Efisiensi 

diukur melalui perbandingan tingkat penerimaan dan biaya produksi. Perhitungsn 

efisinsi usaha KUD karangploso periode tahun 2005 sampai 2007 dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Efisiensi Usaha Berdasarkan B/C Ratio KUD Karangploso 

Tahun Total Revenue 
(Rp) 

Total Cost 
(Rp) R/C ratio 

2005 10.630.871.906 9.728.920.413   1,09 
2006 9.097.367.398 8.287.810.960                     1,1 
2007 10.291.853.945 9.475.468.649 1,09 

Sumber : Data Primer Diolah, 2008 
 
 Suatu usaha dikatakan layak apabila hasil perhitungan R/C ratio lebih 

besar dari satu. Nilai R/C ratio tertinggi pada tahun 2006 sebesar 1,1. Efisiensi 

usaha berdasarkan R/C ratio KUD Karangploso tahun 2005 sampai 2007 adalah 

1,09; 1,1 dan 1,09 yang berarti selama periode tahun 2005 sampai 2007 KUD 

Karangploso mampu melipatgandakan penerimaan sebesar 1,09; 1,1; 1,09 kali 

dari biaya produksi yang dikeluarkan, hal ini berarti usaha yang dijalankan KUD 

Karangploso sudah efisien atau layak untuk dikembangkan. Nilai R/C ratio lebih 

dari satu menerangkan hubungan dimana pada suatu periode usaha nilai total 

penerimaan lebih besar dari total biaya produksi yang telah dikeluarkan, dengan 

demikian suatu usaha dikatakan layak untuk beroperasi karena terhindar dari 

kerugian.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUD Karangploso Malang 

dadapat kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai OPM, NPM dan ROE pada KUD Karangploso Malang untuk periode 

tahun 2005 sampai 2007 berada di atas standart rata-rata industri yaitu 

untuk OPM sebesar 10,15%, NPM sebesar 8,52%, ROE sebesar 55,47%. 

Nilai GPM, TAT dan ROI masih berada di bawah standart rata-rata 

industri, nilai GPM sebesar 9,73, TAT sebesar  0,78 dan ROI sebesar 

6,92%. 

2. Perhitungan efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio pada KUD Karangploso 

Malang periode tahun 2005 sampai 2007 diproleh hasil sebesar 1,09; 1,1; 

1,09 atau lebih besar dari satu yang berarti usaha sudah efisien dan layak 

untuk dikembangkan. 

 

5.2 Saran 

1.   KUD Karangploso Malang harus memperhatikan penurunan jumlah 

produksi susu sehingga pendapatan tetap stabil. 

2.   KUD Karangploso Malang perlu melalukan perencanaan analisis 

profitabilitas sehingga penggunaan aktiva ataupun modal dapat berfungsi 

secara optimal. 
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Lampiran 1. Struktur Organisasi KUD Karangploso Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Struktur Organisasi Unit Sapi Perah KUD Karangploso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapat Anggota 

Pengurus 

Kasir 

Bag. Akuntansi 

Pengawas 

Manajer 

Kep. Unit 
Simpan 
Pinjam 

Kep. Unit 
Jasa 

Kep. Unit 
RMU 

Kep. Unit 
Pertanian 

Kep. Unit 
Sapi Perah 

Kepala Unit 

Administrasi keuangan Administrasi umum 

Bag. 
Produksi 

Bag. Laborat Bag. 
Keswan/IB 

Bag. 
Angkutan 
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Lampiran 2. Perhitungan Keuntungan Tahun 2005 – 2007 

Rumus keuntungan : 

π = TR – TC 

Tahun 2005 

Keuntungan = Rp. 10.630.871.906 – Rp. 9.728.920.413 

                    = Rp. 901.351.493 

Tahun 2006 

Keuntungan = Rp. 9.097.367.398 – Rp. 8.287.810.960 

                    = Rp. 809.556.438 

Tahun 2007 

Keuntungan = Rp. 10.291.853.945 – Rp. 9.475.468.649 

                    = Rp. 1.216.385.296 
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Lampiran 3. Perhitungan Gross Profit Margin dan Operating Profit Margin  
 

 Gross Profit Margin (GPM) x100%
Penjualan

kotor  Laba
=  

Tahun 2005 

GPM  x100%
.90610.630.871

 4139.728.920. - .90610.630.871
=  

  = 8,48% 

Tahun 2006 

GPM  x100%
3989.097.367.

9608.287.810. - 3989.097.367.
=  

  = 8,9% 

Tahun 2007 

GPM  x100%
.94510.291.853

6499.475.468. - .94510.291.853
=  

  = 11,82% 

 Operating Profit Margin (OPM) =  
Penjualan

iLabaOperas x 100% 

Tahun 2005 

OPM  x100%
.90610.630.871

 4139.636.598. - .90610.630.871
=  

  = 9,35% 

Tahun 2006 

GPM  x100%
3989.097.367.

4058.244.889. - 3989.097.367.
=  

  = 9,37% 

Tahun 2007 

GPM  x100%
.94510.291.853

9349.437.686. - .94510.291.853
=  

  = 11,73% 
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Lampiran 4. Perhitungan Net Profit Margin dan Total Asset Turnover 
 
 

 NPM = 
Penjualan

akSetelahPajLabaBersih x 100% 

Tahun 2005 

NPM  x100%
.90610.630.871

3811.756.34
=  

  = 7,63% 

Tahun 2006 

NPM  x100%
3989.097.367.

4728.600.79
=  

  = 6,67% 

Tahun 2007 

NPM  x100%
.94510.291.853

 7661.094.746.
=  

  = 11,26% 

 TAT = 
aTotalAktiv

Penjualan x 1 kali 

Tahun 2005 

TAT  kali x1
.10012.528.719
.90610.630.871

=  

  = 0,85 kali 

Tahun 2006 

TAT      kali x1
.33512.838.453
3989.097.367.

=  

  = 0,71 kali 

Tahun 2007 

TAT  kali x1
.34813.351.875
.94510.291.853

=  

  = 0,77 kali 
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Lampiran 5. Perhitungan Return on Investment dan Return on Equity  

 (ROI) x100%
aktiva Total

pajak setelah bersih  Laba
=  

 
Tahun 2005       

ROI  x100%
.10012.528.719

3811.756.34
=   

 = 6,48%       
 
Tahun 2006     
 

ROI  x100%
.33512.838.453

4728.600.79
=  

 = 5,67%       
 
Tahun 2007    
 

ROI x100%
.34813.351.875
7661.094.746.

=    

 = 8,19%      
 

 (ROE) x100%
sendirimodalTotal

pajak setelah bersih  Laba
=  

 

Tahun 2005      

ROE  x100%
2371.597.177.

3811.756.34
=  

 =  50,82% 
 
Tahun 2006     
 

ROE  x100%
8791.755.655.

4728.600.79
=  

 = 41,50% 
 
Tahun 2007  
    

ROE  x100%
4862.145.581.
7661.094.746.

=  

  = 51,02% 



 69

Lampiran 6. Perhitungan  R/C ratio 

 Rumus   :     
tTotal

venue
cos

Re  

 

Tahun 2005      

R/C ratio 
4139.728.920.
.90610.630.871

=  

      =  1,09 
 
Tahun 2006     
 

R/ C ratio 
9608.287.810.
3989.097.367.

=  

      = 1,1 
 
Tahun 2007  
    

R/C ratio  
6499.475.468.
.94510.291.853

=  

       = 1,09 
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Lampiran 7. Rincian Biaya dan Pendapatan KUD Karangploso 2005, 2006 
dan 2007 
 

No Keterangan 2005 2006 2007 
1 Pendapatan    
 Penjualan susu 

Penjualan barang dagangan (toko) 
Pejualan pupuk umum 
Penjualan beras 
Susu pedet (ke peternak) 
Keuntungan unit toko 
Penjualan pakan ternak 
Bunga simpan pinjam 
Pendapatan Keswan IB 
Pendapatan proses RMU 
Pendapatan Mitra 
Pendapatan DPWK 
Pendapatan unit-unit 
Pendapatan unit listrik 
Pendapatan unit organisasi 
Pendapatan pengembangan 
Pendapatan lain-lain 

8.309.486.822 
- 
- 
- 

405.293.257 
8.797.493 

1.498.600.898 
31.710.000 
51.400.304 
46.473.600 

902.916. 
7.823.400 

31.000.000 
55.109.085 
67.800.000 
5.365.000 

111.109.131

6.810.488.380 
- 
- 
- 

38.028.380 
8.799.186 

1.770.458.712 
83.434.840 
33.392.345 
63.333.800 

626.673 
- 

120.710.000 
45.935.410 
13.950.000 
13.380.000 
94.829.672 

7.389.948.781 
197.001.050 
416.248.100 
70.025.500 

263.554.035 
9.990.824 

1.547.271.083 
26.896.000 
63.492.400 
65.434.000 

750.036 
5.104.475 

84.447.514 
44.053.685 
15.000.000 
15.964.000 
25.180.683

 Total Pendapatan 10.630.871.906 9.097.367.398 10.691853.945
2 Biaya     
 
 

Pembelian susu 
Pembelian pakan ternak 
Pembelian barang dagangan (toko) 
Pembelian pupuk 
Pembelian beras 
Bunga modal usaha 
Biaya gaji karyawan 
Penyusutan aktiva tetap 
Biaya listrik dan air 
Proses susu dan laborat 
Biaya operasionil pengadaan pakan 

7.410.457.801 
1.676.525.095 

- 
- 
- 

29.322.000 
209.358.900 
63.000.000 
3.453.246 

336.803.371 
-

6.477.410.561 
959.818.385 

- 
- 
- 

42.921.555 
306.827.600 

- 
3.676.530 

497.156.329 
- 
 

6.123.086.580 
1.539.148.460 

197.001.050 
416.248.100 
70.025.500 
37.781.715 

348.665.167 
- 

4.214.606 
710.105.971 
15.430.000 

 Total Biaya 9.728.920.413 8.287.810.960 9.475.468.649
 Keuntungan sebelum pajak 901.951.493 809.556.438 1.216.385.296
 Pajak 10% 90.195.150 80.955.644 121.638.530
 Keuntungan setelah pajak 811.756.343 728.600.794 1.094.746.766
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Lampiran 8. Neraca KUD Karangploso Tahun 2005, 2006 dan 2007 
 

No Uraian 2005 2006 2007 
1 Aktiva lancar    
 Kas dan Bank 

Piutang 
Penyisihan piutang 
Persediaan  
 

169.898.096 
11.067.499.093 

(26.054.330) 
-

162.304.785 
11.232.128.587 

(26.054.330) 
-

126.277.130
11.750.806.116

(187.068.878)
71.417.397

 Jumlah aktiva lancar 11.211.292.895 11.368.379.042 11.761.431.765
2 Penyertaan    
 Jumlah penyertaan 126.053.157 188.794.309 220.274.389
3 Aktiva tetap    
 Harga perolehan 

Akumulasi penyusutan 
Tanah 

1.330.244.757 
(388.871.673) 

250.000.000

1.544.151.657 
(512.871.673) 

250.000.000

1.706.838.341
(591.871.084)

250.000.000
 Jumlah aktiva tetap 1.191.373.084 1.281.279.984 1.364.967.257
4  Aktiva lain-lain    
 Aktiva titipan 

Kewajiban titipan 
 

1.440.640 
(1.440.640)

1.440.640 
(1.440.640)

5.201.937
-

 Jumlah aktiva lain-lain - - 5.201.937
 
 Total Aktiva 12.528.719.100 12.838.453.335 13.351.875.348

5 Kewajiban lancar    
 Hutang Bank 

Hutang usaha 
Dana bagian SHU 
 

7.786.272.306 
779.967.986 
82.476.838

7.786.272.306 
883.573.821 
101.708.806

7.781.110.564
1.022.114.453

128.052.107

 Jumlah kewajiban 
lancar 

8.648.717.130 8.771.554.933 8.931.277.124

6 Kewajiban jangka 
panjang 

2.282.824.733 2.311.242.523 2.275.016.738

7 Kekayaan bersih    
 Simpanan pokok 

Simpanan wajib  
Simpanan anggota TR 
Cadangan khusus 
Donasi 
Cadangan koperasi 
Sisa Hasil Usaha 
Tanah  

5.105.000 
40.077.549 

- 
1.067.923.720 

11.259.000 
156.254.347 
66.557.621 

250.000.000

5.105.000 
53.498.220 

- 
1.178.219.051 

11.259.000 
172.893.752 
84.680.856 

250.000.000

5.105.000
57.107.640
66.951.500

1.470.958.975
11.259.000

194.063.966
90.135.405

250.000.000

 Jumlah kekayaan 
bersih 

1.597.177.237 1.755.655.879 2.145.581.486

 
 Total Kewajiban 12.528.719.100 12.838.453.335 13.351.875.348

 


