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RINGKASAN 

 

Usaha peternakan sapi perah di Jawa Timur umumnya 

dikelola dalam bentuk koperasi yang berhubungan langsung 

dalam pengembangan usaha sapi perah dan terdapat di daerah-

daerah sentra usaha sapi perah. Kemajuan dan perkembangan 

koperasi perlu dinilai dengan melakukan analisis terhadap 

kondisi keuangan koperasi, yaitu menggunakan analisis rasio 

profitabilitas. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 25 April 

sampai 25 Mei 2013 di Koperasi Agro Niaga Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besarnya 

rasio profitabilitas, besarnya unit cost, dan besarnya efisiensi 

usaha bila dilihat dari R/C ratio pada Unit Penampungan Susu 

di Koperasi Agro Niaga. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada Unit Penampungan Susu pada 

Koperasi Agro Niaga sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahui produktivitas pada Unit Penampungan Susu yang 

telah diusahakan dan sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan usaha. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau 

purposive. Data yang diperoleh berupa data primer dan data 

sekunder. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 

besarnya keuntungan atau pendapatan dan tingkat efisiensi 
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usaha selama tiga tahun terakhir yang diukur menggunakan 

rasio profitabilitas 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 efisiensi menggunakan Unit Cost dan R/C ratio. 

Hasil penelitian menunjukkan rasio profitabilitas pada 

tahun 2010 - 2012 diperoleh hasil secara berturut-turut yaitu 

GPM sebesar 4,52%; 3,55%; 3,23%, OPM sebesar 4,65%; 

4,55%; 4,05%, NPM sebesar 4,07%; 3,20%; 2,90%, TAT 

sebesar 5,96 kali; 5,36 kali; 5,51 kali, ROI sebesar 24,24%; 

17,14%; 15,99%, dan ROE sebesar 42,12%; 21,91%; 19,38%. 

Sedangkan perhitungan Unit Cost  pada tahun 2010 - 2012 

diperoleh hasil berturut-turut sebesar Rp. 3.536/liter; Rp. 

3.646/liter; Rp. 3.885/liter, dan perhitungan efisiensi usaha 

berdasarkan R/C ratio sebesar 1,05; 1,04; 1,03. 

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat 

disimpulkan bahwa perhitungan rasio profitabilitas pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga untuk periode tahun 

2010 sampai 2012 menunjukkan tren yang menurun. 

Perhitungan Unit Cost pada Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, 

sedangkan perhitungan efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio 

pada Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga diperoleh 

hasil lebih dari satu, yang artinya usaha sudah efisien dan 

layak untuk dikembangkan. 

Disarankan Unit Penampungan Susu Koperasi Agro 

Niaga perlu melakukan perencanaan terhadap analisis rasio 

profitabilitas sehingga penggunaan aktiva ataupun modal 

dapat berfungsi secara optimal. 
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