
9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai analisis profitabilitas 

ditemukan dalam penelitian Pradipta (2011) yang berjudul 

Analisis Profitabilitas Pada Unit Penampungan Susu Segar 

Koperasi Unit Desa “Karangploso” di Desa Ngijo Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini untuk 

mengetahui besarnya profitabilitas yang diterima unit 

penampungan susu segar KUD Karangploso dilihat dari 

laporan keuangan pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Pada 

analisis profitabilitas nilai OPM, NPM dan ROE di KUD 

Karangploso untuk periode tahun 2008 sampai 2010 berada di 

atas standar rata-rata industri yaitu untuk OPM sebesar 

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

Sedangkan nilai GPM, TAT, dan ROI masih berada di bawah 

standar rata-rata industri yaitu nilai GPM sebesar 9,73%, TAT 

sebesar 0,78 kali, dan ROI sebesar 6,92%. Pehitungan 

efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio pada KUD Karangploso 

menunjukkan hasil pada periode tahun 2008 sebesar 1,09, 

tahun 2009 sebesar 1,1, dan tahun 2010 sebesar 1,09 atau 

lebih besar dari satu yang berarti usaha sudah efisien dan 

layak untuk dikembangkan. 

Penelitian Purwanti (2009) dengan judul Analisis 

Profitabilitas Usaha di KUD Karangploso Malang untuk 

mengetahui nilai profitabilitas dan mengetahui nilai R/C ratio 

pada KUD Karangploso pada tahun 2005, 2006, dan 2007. 

Pada periode tahun 2005 sampai 2007 nilai OPM sebesar 

10,15%, NPM sebesar 8,52%, ROE sebesar 55,47% yang 

menunjukkan nilai OPM, NPM, dan ROE berada di atas 
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standar rata-rata industri. Sedangkan nilai GPM sebesar 

9,73%, TAT sebesar 0,78 kali, dan ROI sebesar 6,92% yang 

menunjukkan nilai GPM, TAT, dan ROI masih berada di 

bawah standar rata-rata industri. Perhitungan efisiensi usaha 

berdasarkan R/C ratio pada KUD Karangploso periode tahun 

2005, 2006, dan 2007 diperoleh hasil sebesar 1,09; 1,1; 1,09 

atau lebih besar dari satu yang berarti usaha sudah efisien dan 

layak untuk dikembangkan. 

Penelitian Ardyasari (2007) dengan judul Analisis 

Profitabilitas Usaha Peternakan Sapi Perah Pada Perusahaan 

Susu Anugerah di Kecamatan Kota Pemkot Kediri yang 

membahas tentang analisis profitabilitas yang dilakukan 

untuk memberikan gambaran tingkat keuntungan pada 

Perusahaan Susu Anugerah pada tahun 2003, 2004 dan 2005 

yaitu semakin tinggi nilai rasio profitabilitas maka 

manajemen usaha semakin bagus dan berhasil karena 

pendapatan usaha semakin besar. Nilai GPM, OPM, NPM 

dan ROI pada Perusahaan Susu Anugerah berada di atas 

standar rata-rata industri , yaitu untuk GPM sebesar 39,47%, 

OPM sebesar 21,31%, NPM sebesar 19,19%, dan ROI 

14,15%. Nilai TAT dan ROE berada di bawah standar rata-

rata industri yaitu TAT sebesar 0,74 kali dan ROE sebesar 

1,99%. Rendahnya nilai TAT menyebabkan perusahaan harus 

meningkatkan penjualan dalam menghasilkan volume 

penjualan, sedangkan rendahnya nilai ROE menyebabkan 

perusahaan harus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan 

modal. Perusahaan Susu Anugerah dinilai beroperasi secara 

efisien karena hasil perhitungan rata-rata R/C ratio sebesar 

1,67 yang menerangkan hubungan dimana nilai total 

penerimaan lebih besar dari total biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, dengan demikian perusahaan 
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dinyatakan layak untuk beroperasi karena terhindar dari 

kerugian. 

Penelitian Budiapsari (2007) yang berjudul Analisis 

Profitabilitas Usaha Peternakan Sapi Perah Pada Perusahaan 

Susu Karunia Desa Djong Biru Kecamatan Gampengerjo 

Kabupaten Kediri untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan 

efisiensi usaha bila dilihat dari R/C ratio usaha peternakan 

sapi perah di perusahaan Karunia. Nilai rata-rata rasio 

perofitabilitas pada perusahaan Karunia dari tahun 2004 

sampai tahun 2006 adalah TAT 0,91 kali, ROE 20,20%, ROI 

20,38%, NPM 22,25%, GPM 42,89%, dan OPM 41,42%. 

Nilai TAT perusahaan Karunia masih dibawah nilai 

standarisasi, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan masih 

kurang efisien. Sedangkan nilai ROE, ROI, NPM, GPM dan 

OPM berada di atas nilai standarisasi, hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan perusahaan Karunia untuk menghasilkan 

laba sudah cukup baik. Efisiensi usaha tahun 2004 sebesar 

1,27, tahun 2005 sebesar 1,32, dan tahun 2006 sebesar 1,40. 

Efisiensi usaha yang paling besar adalah tahun 2006, 

sehingga berdasarkan R/C ratio perusahaan Karunia layak 

dikembangkan karena nilainya lebih dari 1. 

 

2.2 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Usaha peternakan adalah suatu kegiatan usaha dalam 

upaya meningkatkan manfaat ternak melalui operasional 

penerapan teknik tertentu yang secara ekonomis akan 

menguntungkan. Usaha peternakan di Indonesia dibedakan 

menjadi 4 usaha yaitu: 

1. Usaha sambilan (subsistance) yaitu usaha peternakan 

rakyat yang pendapatan 
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dari subsektor peternakan kurang dari 30 %. 

2. Cabang usaha (semi komersial) usaha peternakan rakyat 

yang pendapatan dari 

sub sektor peternakan 30-79 %. 

3. Usaha pokok (komersial) usaha peternakan rakyat atau 

perusahaan yang pendapatan dari subsektor peternakan 

70-100 %. 

4. Industri peternakan (specialized farming) perusahaan 

peternakan yang mengusahakan komoditi hasil 

peternakan pilihan yang dikelola secara mendasar dan 

pendapatan 100% dari sub sektor peternakan (Soehadji, 

1995). 

Sapi perah yang umum dipelihara di Indonesia adalah 

jenis Friesian Holstein (FH) dan Peranakan Friesian Holstein 

(PFH), karena diantara sapi perah yang ada, sapi FH dan PFH 

mempunyai kemampuan produksi susu sangat tinggi (Siregar, 

1995). 

Sapi Friesian Holstein (FH) berasal dari negara 

Belanda. Daerah yang sesuai untuk peternakan sapi Friesian 

Holstein (FH) adalah daerah yang mempunyai suhu udara 17-

22°C dengan kelembaban udara diatas 70%, serta ketinggian 

tempat antara 750-1250 m di atas permukaan air laut. Ciri-ciri 

sapi Friesian Holstein (FH) antara lain warna belang hitam 

dan putih, terdapat segi tiga putih pada dahi, kaki dan ekor 

berwarna putih, tanduk pendek, tenang, sifat jinak, tidak tahan 

panas, tubuh tegap, dan produksi susu antara 4500-5500 liter 

dalam satu masa laktasi atau 15-8 liter/hari (Muljana, 1995). 

Sapi perah yang banyak diusahakan di Indonesia 

adalah jenis sapi peranakan Friesian Holstein (PFH). Sapi 

peranakan Friesian Holstein (PFH) banyak diusahakan 

sebagai sapi perah karena sapi ini berproduksi tinggi dan 
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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, tubuhnya 

berperawakan lebih kecil jika dibandingkan sapi Friesian 

Holstein (FH), tetapi rupanya hampir menyerupai sapi 

Friesian Holstein (FH). Produksi susu sapi peranakan 

Friesian Holstein (PFH) lebih rendah jika dibandingkan 

dengan sapi Friesian Holstein (FH). Sapi peranakan Friesian 

Holstein (PFH) cocok hidup dan mudah beradaptasi pada 

lingkungan sejuk dengan suhu ideal berkisar antara 15-24°C. 

Kemampuan produksi susu sapi tersebut dapat mencapai lebih 

dari 6000 liter/laktasi dengan kadar lemak susu antara 3,6 

persen. Standar berat badan sapi betina dewasa berkisar 

antara 570-730 kg, sedangkan berat badan sapi jantan dewasa 

minimal 800 kg, bahkan bisa mencapai 1 ton (Rukmana, 

2009). 

Sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan 

hasil persilangan antara sapi Jawa dengan sapi Friesian 

Holstein (FH). Sapi jenis peranakan Friesian Holstein (PFH)  

ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan sapi 

Friesian Holstein (FH), tetapi pada sapi peranakan Friesian 

Holstein (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 badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

azas kekeluargaan. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 

tentang Perkoperasian pasal 3 menyebutkan bahwa, koperasi 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sitio dan Tamba, 

2001). 

Fungsi koperasi untuk Indonesia menurut Sukamdiyo 

dan Dasuki (1996), antara lain: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi atau 

kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan 

koperasi sebagai sokogurunya. 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

 

 2.4 Perkembangan Koperasi Susu di Indonesia 

Koperasi susu (sapi perah) yang pertama di Indonesia 

baru berdiri pada tahun 1949 yaitu Gabungan Petani Peternak 

Sapi Perah Pengalengan (GAPPSIP), dan pada tahun 1962 

berdiri koperasi peternak SAE Pujon di Malang. Tahun 1963 

GAPPSIP terpaksa tutup akibat buruknya situasi sosial 

ekonomi dan politik, kemudian pada tahun 1969 atas inisiatif 

pemerintah dan masyarakat dapat berdiri kembali koperasi 

susu bernama Koperasi Peternak Bandung Selatan. Di 
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Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 1978 terdapat 

beberapa koperasi susu selain SAE Pujon, yaitu KUD Batu, 

Koperasi Setia Kawan di Nongkojajar dan Koperasi Suka 

Makmur di Grati. Perjalanan koperasi susu terus berkembang 

sesuai dengan berbagai permasalahan, terutama terkait 

dengan masalah pemasaran susu kepada Indsutri Pengolahan 

Susu (IPS). Koperasi susu memiliki posisi tawar yang sangat 

lemah terhadap Indsutri Pengolahan Susu (IPS) baik dalam 

menentukan harga susu, jumlah dan waktu penjualan susu 

(Baga, 2005). 

Titik balik perkembangan koperasi susu di Indonesia 

dimulai pada tahun 1978, dengan terbentuknya Badan 

Koordinasi Koperasi Susu Indonesia (BKKSI) yang 

merupakan cikal bakal GKSI. Adanya kelembagaan koperasi 

susu pada tingkat nasional, berbagai permasalahan yang 

dihadapi koperasi susu sedikit demi sedikit dapat teratasi 

dengan keluarnya beberapa kebijakan pemerintah seperti 

penetapan kuota impor susu oleh Industri Pengolahan Susu 

(IPS), pengawasan pemerintah terhadap harga susu, 

penyediaan pakan ternak serta impor sapi perah berkualitas. 

Koperasi terus berkembang dengan tetap mendapat 

perlindungan dan bantuan pemerintah dari jumlah 27 koperasi 

pada tahun 1979 menjadi 198 koperasi pada tahun 1989 

(Baga, 2005). Pertumbuhan jumlah koperasi sapi perah 

(termasuk KUD yang bergerak dalam usaha sapi perah) 

mengalami pertumbuhan 5,8% per tahun, sementara jumlah 

peternak yang menjadi anggota koperasi mengalami 

pertumbuhan yang lebih cepat yakni 10,8% per tahun. Setelah 

tahun 1984 koperasi mengalami pertumbuhan yang relatif 

lambat dan hampir tidak berkembang, sementara jumlah 

peternak perkoperasi terus meningkat tajam. Tahun 2000 
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jumlah koperasi susu mencapai 210 koperasi (Yusdja dan 

Sayuti, 2002). Saat ini jumlah koperasi susu yang masih aktif 

terdapat 96 koperasi dengan jumlah anggota mencapai 92,5 

ribu peternak yang memelihara sekitar 290 ribu ekor sapi 

(Dirjen Perbendaharaan, 2007). 

 

2.5 Modal 

Modal secara umum dapat diartikan sebagai barang-

barang bernilai ekonomi yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan tambahan kekayaan atau untuk meningkatkan 

produksi. Modal digunakan untuk menghasilkan barang-

barang konsumsi, jasa, atau modal baru yang dapat digunakan 

dalam proses produksi (Widiyanti, 2004). 

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha 

dan organisasi koperasi. Adapun modal usaha menurut (Sitio 

dan Tamba, 2001) terdiri dari: 

a. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau 

dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu 

perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan 

(unliquid) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan 

kantor, dan lain-lain. 

b. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam 

aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk 

membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti 

pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, 

dan lain-lain. 

Undang-undang yang menjelaskan tentang 

permodalan koperasi di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 

25 Tahun 1992 pasal 41 bab VII tentang Perkoperasian, yang 

menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari: 
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a. Modal sendiri, bersumber dari: 

 Simpanan pokok anggota, yaitu sejumlah uang yang 

sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh 

masing-masing anggota kepada koperasi pada saat 

masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tersebut 

bersifat permanen, artinya tidak dapat diambil 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 

 Simpanan wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu 

yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib 

dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada 

periode tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil 

selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 

 Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh 

dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan 

dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila 

diperlukan. 

 Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang 

dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak 

ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk 

mengembalikannya. 

b. Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari: 

 Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon 

anggota koperasi yang bersangkutan. 

 Koperasi lainnya atau anggotanya, yaitu pinjaman 

dari koperasi lain dan anggotanya tanpa didasari 

dengan perjanjian kerja sama antara koperasi. 

 Bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu 

pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya 

yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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 Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu 

dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan 

surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 Sumber lain yang sah, yaitu pinjaman yang diperoleh 

dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui 

penawaran secara umum (Sukamdiyo dan Dasuki, 

1996). 

 

  2.6 Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang 

diperlukan untuk menghasilkan produk yang dinilai dengan 

uang atau besarnya nilai pengeluaran (Suherman, 1991). 

Biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya tetap (fixed cost) 

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

adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah 

produksi, contohnya biaya barang modal, gaji pegawai, bunga 

pinjaman, sewa gedung kantor, dan lain-lain. Biaya tidak 

tetap (variable cost) adalah biaya yang besarnya tergantung 

pada tingkat produksi, contohnya upah tenaga kerja dan biaya 

bahan baku. Biaya total (total cost) merupakan keseluruhan 

jumlah biaya produksi yang dikeluarkan, yaitu merupakan 

penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel (Rahardja 

dan Manurung, 2010). 

 

 2.7 Penerimaan  

Penerimaan (revenue) merupakan penerimaan 

produsen dari hasil penjualan produknya. Beberapa konsep 

penerimaan antara lain Total Revenue (TR), Average Revenue 

(AR) dan Margin Revenue (MR). Total Revenue (TR) adalah 

penerimaan total produsen dari hasil penjualan produknya. 
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Average Revenue (AR) adalah rata-rata penerimaan produsen 

per unit produk yang dijual. Sedangkan Margin Revenue (MR) 

adalah kenaikan dari Total Revenue (TR) yang disebabkan 

oleh tambahan penjualan satu unit output (Boediono, 2002). 

Penerimaan 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 susu rata-rata 

per ekor dari sapi laktasi (Siregar, 1995). 

 

 2.8 Pendapatan atau Keuntungan 

Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan 

biaya atau pengeluaran. Pendapatan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain skala usaha, pemilikan cabang 

usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, tingkat produksi 

yang dihasilkan dan tingkat pengetahuan peternak dalam 

menangani usaha peternakan yang dikelolanya (Siregar, 

1995). 

Noegroho, Wisaptiningsih dan Fanani (1991) 

menyatakan bahwa pendapatan usaha ternak menggambarkan 

imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan 

faktor-faktor produksi, pengelolaan dan modal yang 

diinvestasikan ke dalam usaha tersebut. Pendapatan bersih 

usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor dan 

pengeluaran total tanpa 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. 
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Soekartawi (1993) menyatakan bahwa pendapatan 

usaha tani (farm netcash 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) menyatakan 

bahwa dalam penelitiannya dijelaskan pemilikan ternak 

berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak, karena 

dapat menjadi sumber kas atau sumber pendapatan tunai. 

Pendapatan yang diterima dalam suatu usaha sapi 

perah adalah jumlah pendapatan yang diterima dikurangi 

semua pengeluaran dari pelaksanaan usaha dan penyusutan. 

Harga susu dan pendapatan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada produksi susu yang tinggi, biaya pakan yang 

rendah, serta jumlah sapi laktasi yang cukup baik 

(Prawirokusumo, 1990). 

 

 2.9 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin 

baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan 

(Fahmi, 2012). 

Samryn (2002) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan 

data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi 

lebih berarti. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab 

dengan analisis rasio profitabilitas meliputi kemampuan 

manajemen menciptakan laba dari aktiva perusahaan, cara 

manajemen mendanai investasinya, dan kecukupan 
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pendapatan yang dapat diterima pemegang saham dari 

investasi. Analisis rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan dari neraca dan laporan 

laba rugi yang disajikan perusahaan. 

Laporan laba rugi dalam persentase yang umum, 

setiap unsur dinyatakan sebagai persentase penjualan, 

sehingga memudahkan evaluasi hubungan antara penjualan 

dan pendapatan tertentu serta biaya. Laporan laba rugi dalam 

persentase yang umum bermanfaat untuk membandingkan 

kinerja dari tahun ke tahun (Brigham dan Houston, 2010). 

Rasio profitabilitas secara umum ada enam, yaitu: 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross profit margin merupakan persentase dari laba 

kotor (sales-cost of goods sold) dibandingkan dengan 

penjualan (sales). Semakin besar gross profit margin maka 

semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini 

menunjukkan bahwa laba kotor lebih rendah dibandingkan 

dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah 

gross profit margin  maka semakin kurang baik operasi 

perusahaan. Standar rata-rata gross profit margin untuk 

industri adalah 23,8% (Syamsuddin, 2009). 

Gross Profit Margin = 
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
  x 100% 

Laba kotor didefinisikan sebagai selisih antara 

penjualan dan harga pokok penjualan. Bagi perusahaan 

dagang dan manufaktur, harga pokok penjualan ini biasanya 

jumlahnya besar, sehingga perubahan pada harga pokok ini 

akan berpengaruh pada laba perusahaan. Rasio gross profit 

margin ini mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga 

jual (Prastowo, 2007). 
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Lyn dan Aileen (2008) menyatakan rasio gross profit 

margin merupakan margin laba kotor. Margin laba kotor 

memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok 

penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk 

mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang 

maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan 

kepada pelanggan. 

2. Operating Profit Margin (OPM) 

Operating profit margin merupakan rasio yang 

menggambarkan pure profit yang diterima atas setiap rupiah 

dari penjualan yang dilakukan. Operating profit margin 

disebut murni (pure) dalam pengertian bahwa jumlah tersebut 

yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan 

dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban finansial berupa 

bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa 

pembayaran pajak. Seperti halnya gross profit margin, 

semakin tinggi rasio operating profit margin maka akan 

semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Standar rata-rata 

operating profit margin untuk industri adalah 4,6% 

(Syamsuddin, 2009). 

Operating Profit Margin = 
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
  x 100% 

Pada rasio operating profit margin ini, angka laba 

yang digunakan dalam perhitungan berasal dari kegiatan-

kegiatan usaha pokok perusahaan (Prastowo, 2007). 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Net proft margin merupakan rasio antara laba bersih 

(net profit) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh 

pajak, kemudian dibandingkan dengan penjualan. Semakin 

tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi suatu 
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perusahaan. Standar rata-rata net profit margin untuk industri 

adalah 5,7% (Syamsuddin, 2009). 

Net Profit Margin = 
𝑁𝑒𝑡  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
  x 100% 

Rasio net profit margin mengukur rupiah laba yang 

dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini 

memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham 

sebagai persentase dari penjualan. Apabila gross profit 

margin mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga, 

maka rasio net profit margin ini juga mengukur seluruh 

efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, 

penentuan harga maupun manajemen pajak. Kombinasi gross 

profit margin dan net profit margin dapat memberikan 

informasi mengenai struktur biaya dan laba perusahaan, serta 

memungkinkan para analisis untuk melihat sumber efisiensi 

dan ketidakefisienan perusahaan (Prastowo, 2007). 

Menurut Joel dan Jae (2007) bahwa margin laba 

bersih sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Ini 

menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan 

perolehan pada tingkat penjualan khusus. Memeriksa margin 

laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun 

sebelumnya, dapat menilai efisiensi operasi dan strategi 

penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam industri tersebut. 

4. Total Assets Turnover (TAT) 

Total assets turnover menunjukkan tingkat efisiensi 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan di dalam 

menghasilkan volume penjualan tertentu. Semakin tinggi 

rasio total assets turnover berarti semakin efisien penggunaan 

seluruh aktiva di dalam menghasilkan penjualan.Standar rata-
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rata total assets turnover untuk industri adalah 1,8 kali 

(Syamsuddin, 2009). 

Total Assets Turnover = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  x 1 kali 

Total asset turnover ini penting bagi para kreditur dan 

pemilik perusahaan, tetapi akan lebih penting bagi 

manajemen perusahaan karena hal ini akan menunjukkan 

efisien tidaknya penggunaan seluruh aktiva didalam 

perusahaan (Sundjaja dan Barlian, 2003). 

5. Return on Investment (ROI) 

Return on investment merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva 

yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio 

return on investment maka semakin baik keadaan suatu 

perusahaan. Standar rata-rata return on investment untuk 

industri adalah 7,8% (Syamsuddin, 2009). 

Return on Investment  = 
𝑁𝑒𝑡  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  x 100% 

Rasio return on invesment (ROI) atau pengembalian 

investasi sering disebut juga dengan return on total asset 

(ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan 

sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2012). 

6. Return on Equity (ROE) 

Return on equity merupakan suatu pengukuran dari 

penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang 

saham preferen) atas modal yang diinvestasikan di dalam 

perusahaan. Secara umum semakin tinggi return atau 

penghasilan yang diperoleh maka semakin baik kedudukan 
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pemilik perusahaan. Standar rata-rata return on equity untuk 

industri adalah 14,04% (Syamsuddin, 2009). 

Return on Equity = 
𝑁𝑒𝑡  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
  x 100% 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan 

laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu 

perusahaan dalam mempergunakan sumber daya yang 

dimiliki agar mampu memberikan laba atas ekuitas (Fahmi, 

2012). 

 

 2.10 Unit Cost 

 Biaya satuan adalah biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memproduksi satu unit output. Biaya satuan dihitung 

dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produk. 

Average Total Cost (ATC atau AC) sama dengan Average 

Cost atau Unit Cost yang juga disebut dengan Cost per unit 

yang merupakan biaya per satuan atau biaya rata-rata 

(Gilarso, 2003). 

Rumus : Unit Cost (UC) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐶𝑜𝑠𝑡   (TC )

Jumlah  Produk
 

 

2.11 Efisiensi Usaha 

Efisiensi usaha dapat dihitung dari perbandingan 

antara besarnya penerimaan dan biaya yang digunakan untuk 

berproduksi yaitu dengan menggunakan Return Cost Ratio 

(R/C ratio). Suatu usaha dinyatakan layak atau masih dalam 

tingkat efisiensi bila nilai R/C ratio sama dengan satu dan 

semakin besar nilai R/C ratio maka semakin besar tingkat 

efisiensinya (Soekartawi, 1995).  

Return Cost Ratio (R/C ratio) dihitung untuk 

mengetahui apakah usaha tani yang dijalankan untung atau 
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rugi. R/C ratio adalah singkatan Return Cost Ratio atau 

dikenal dengan perbandingan antara penerimaan dan biaya, 

return dihitung sebagai penerimaan sedangkan cost dihitung 

sebagai total biaya produksi. Tingkat efisiensi suatu usaha 

dapat diketahui dengan menggunakan parameter yaitu dengan 

mengukur besarnya pemasukan dibagi besarnya pengeluaran, 

dimana: 

R/C ratio > 1 : Efisien  

R/C ratio = 1 : Impas  

R/C ratio < 1 : Tidak efisien (Sundjaja dan Barlian, 2003). 

 

 


