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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang mengandung 

nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, semua vitamin B, 

vitamin A, kalsium dan phospor yang dibutuhkan bagi 

kehidupan masyarakat dari segala lapisan umur untuk menjaga 

pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan berpikir. Begitu 

pentingnya susu, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk 

membangun suatu bangsa yang cerdas dan sehat, penyediaan 

susu bagi masyarakat merupakan hal yang mutlak. 

Namun, disisi lain menunjukkan bahwa sebagian besar 

susu yang tersedia dan beredar di pasaran merupakan produk 

impor, kontribusi produksi nasional sangat kecil, itupun harus 

melalui “perjuangan” dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia 

(GKSI) untuk meningkatkan quota dan harga beli susu segar 

produksi dalam negeri dari industri pengolah susu (IPS). 

Ketergantungan akan penerimaan dari IPS menyebabkan 

pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia relatif 

lamban. Pada periode tahun 2007 jumlah produksi susu segar 

nasional adalah 574.683 ton/tahun. Padahal tingkat konsumsi 

susu per kapita pada tahun yang sama adalah 3,13 kg per tahun 

(Ditjenak, 2009). Dengan perhitungan jumlah penduduk 

Indonesia pada tahun 2007 adalah 224,196 juta, maka 

permintaan susu pada tahun tersebut adalah 1.511.228 

ton/tahun, jauh di atas produksi susu segar nasional. Apabila 

kondisi tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya 
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serius, maka ketergantungan akan produk impor dapat 

menguras devisa negara. 

Menurut Rusdiana dan Wahyuning (2009) menyatakan 

bahwa disamping upaya meningkatkan quota dan harga beli 

IPS, beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan produksi susu nasional antara lain dengan 

meningkatkan pemberdayaan Koperasi Peternak Susu (KPS). 

Fungsi KPS disamping sebagai wadah organisasi yang 

berhubungan langsung meningkatkan kesejahteraan peternak 

sapi perah melalui upaya pengembangan agribisnis sapi perah, 

juga sebagi negosiator dengan IPS. Keterkaitan antara KPS 

dengan agribisnis sapi perah bukan hanya sebatas pada 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan 

agribisnis, tetapi juga mengelola sarana dan prasarana 

pengelolaan produk, seperti pengadaan cooling unit, 

pemasaran dan transportasi ke IPS, karena sifat komoditas 

susu yang cepat rusak pada suhu kamar. Begitu eratnya 

hubungan antara KPS dengan agribisnis sapi perah, sehingga 

pengembangan agribisnis sapi perah sangat tergantung kepada 

kemampuan koperasi susu untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Peranan koperasi dalam pemasaran susu sapi perah 

rakyat sangat besar. Diwyanto, Anggraeni dan Handiwirawan 

(2007) menyatakan bahwa sebagian besar pemasaran susu 

segar dari peternak (>90%) dikoordinasi oleh KPS/GKSI. 

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, pemberdayaan 

koperasi susu sangat diperlukan mengingat peranannya yang 

strategis dalam pengembangan agribisnis sapi perah, karena 

dengan meningkatnya produksi susu sapi perah rakyat maka 

keuntungan koperasi juga akan meningkat. Seperti badan 

usaha lainnya, keuntungan yang diperoleh koperasi selain 
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untuk meningkatkan kesejahteraan anggota juga untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta sebagai 

modal untuk memperluas usahanya. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian Analisis Profitabilitas Usaha Unit Penampungan 

Susu di KUD “Satya Dharma” Desa Wonokerto Kecamatan 

Bantur Kabupaten Malang untuk memberikan gambaran 

tentang efisiensi keuntungan terhadap nilai operating profit 

margin, net profit margin, total assets turnover, return on 

investment dan return on equity. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana Profitabilitas Usaha berdasarkan : 

1. Operating profit margin 

2. Net profit margin 

3. Total assets turnover 

4. Return on investment 

5. Return on equity. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Profitabilitas Usaha berdasarkan : 

1. Operating profit margin 

2. Net profit margin 

3. Total assets turnover 

4. Return on investment 

5. Return on equity 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan 

dapat berguna untuk : 

1. Menjadi sumber informasi bagi KUD “Satya Dharma” 

untuk mengetahui analisis profitabilitas dalam unit 

penampungan susu sehingga dapat dipakai sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan usaha selanjutnya. 

2. Sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai 

tingkat efisiensi manajemen KUD “Satya Dharma” 

dalam mengelola usaha unit penampungan susu 

melalui pendekatan analisis profitabilitas. 

3. Sebagai sumber informasi bagi instansi atau lembaga 

yang terkait. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Koperasi Unit Desa “Satya Dharma” Desa Wonokerto 

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang merupakan salah satu 

koperasi yang menampung susu segar. KUD “Satya Dharma” 

dari awal berdiri sampai sekarang dapat dikatakan berhasil, 

karena usahanya semakin berkembang. Peluang untuk 

memperoleh keuntungan merupakan syarat proses produksi 

yang efisien dari setiap usaha. Suatu usaha dapat 

mempertahankan kelangsungan usaha dengan 

mengembangkan modal dan memperoleh keuntungan, maka 

diperlukan peningkatan efisiensi usaha. Salah satu cara untuk 

mengetahui efisien atau tidaknya suatu usaha dapat dilakukan 

pendekatan rasio keuangan yaitu dengan menggunakan 

analisis profitabilitas yang datanya terdapat dalam laporan 

keuangan koperasi. Berikut ini merupakan Bagan alur 

perhitungan analisis rasio profitabilitas. 
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Gambar 1. Bagan alur analisis profitabilitas
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Gambar 1 menunjukkan bagan alur untuk memperoleh 

dan menganalisis profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, 

permasalahan yang timbul adalah bagaimana Analisis 

Profitabilitas Usaha Unit Penampungan Susu di KUD “Satya 

Dharma” Desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten 

Malang terhadap nilai operating profit margin, net profit 

margin, total assets turnover, return on investment dan return 

on equity. 
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Print : 

 

Ganjil / depan (uk.sisi kiri 3cm) 

1,3,5 

 

Genap / belakang / baliknya (diganti uk.sisi kanan 3cm dulu) 

2,4,6 


