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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga  

Koperasi Agro Niaga  (KAN) terletak di Jalan 

Suropati No. 4-6 Desa Kemantren Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang. Koperasi ini berdiri pada tanggal 28 

Februari 1980 dengan nama Koperasi Unit Desa Jabung (KUD 

Jabung). Tahun 1989, KUD Jabung mulai mengembangkan 

usaha unit sapi perah dan unit penampungan susu. Kemudian 

tahun 1998 KUD Jabung berubah nama menjadi Koperasi 

Agro Niaga (KAN) Jabung. 

Koperasi Agro Niaga memiliki berbagai jenis bidang 

usaha yang terdiri dari usaha bisnis inti meliputi unit produksi 

dan pengembangan populasi, unit pengendalian mutu susu, 

unit produksi susu olahan, unit kesehatan hewan, dan unit 

pengelolaan limbah, sedangkan unit usaha penunjang meliputi 

unit sapronak, unit tebu rakyat dan saprotan, unit angkutan, 

unit KAN trading, unit simpan pinjam, dan unit BMT Al-

Hijrah. 

Unit penampungan susu segar merupakan salah satu 

unit Core Business Program (CBP) yang terdapat pada 

Koperasi Agro Niaga (KAN). Unit Penampungan Susu di 

Koperasi Agro Niaga menampung hasil produksi susu dari 

para peternak anggota melalui pos-pos penampungan susu 

yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Agro Niaga. Pada 

Koperasi Agro Niaga terdapat 13 unit pos penampungan susu 

yaitu Gondang, Krisik, Lemah Abang, Kemiri, Gunung Kunci, 

Slamparejo, Busu, Bendrong, Kemantren, Sidomulyo, 

Sukopuro, Gading Kembar, dan Boro. 
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Grafik 1 menunjukkan jumlah peternak per wilayah 

periode tahun 2010 sampai 2012. Pada tahun 2010 jumlah 

peternak sebesar 1.505 orang, pada tahun 2011 menurun 

menjadi 1.498 orang. Hal ini disebabkan peternak banyak 

yang keluar dari keanggotaan Koperasi Agro Niaga dan 

berpindah keanggoatan ke penampungan susu yang lain di 

Jabung seperti UD. Karneli di Desa Busu Kecamatan Jabung 

yang mengirimkan susu ke PT. Indolakto dan UD. Maju 

Mapan di Desa Kemiri Kecamatan Jabung yang mengirimkan 

susu ke PT. Friesian Flag. Sedangkan pada tahun 2012 

kembali meningkat menjadi 1.541 orang karena semakin 

banyak peternak yang bergabung menjadi anggota peternak 

sapi perah di Koperasi Agro Niaga.  
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Grafik 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 sampai 

2012 produksi susu rata-rata per hari mengalami fluktuasi. 

Pada tahun 2010 jumlah produksi susu rata-rata perhari 

sebesar 27.834 liter, pada tahun 2011 meningkat sebesar 

1,10% menjadi 28.145 liter, dan pada tahun 2012 meningkat 

13,54% menjadi 32.553 liter. Meningkatnya jumlah produksi 

susu yang dihasilkan disebabkan oleh produktivitas sapi perah 

dalam menghasilkan susu meningkat dari tahun ke tahun, 

meskipun jumlah populasi sapi pada tahun 2010-2012 relatif 

naik turun.   
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Grafik 3 menunjukkan data populasi sapi perah tahun 

2010 sampai 2012. Pada tahun 2010 jumlah ternak sebesar 

6.405 ekor, meningkat menjadi 7.253 ekor pada tahun 2011, 

dan pada tahun 2012 menurun menjadi 7.080 ekor. Naik 

turunnya populasi sapi perah di Koperasi Agro Niaga 

disebabkan oleh anggota peternak banyak yang menjual sapi 

perahnya meskipun produksi susu yang dihasilkan relatif 

rendah, hal ini dikarenakan harga jual sapi meningkat. 

Berdasarkan segmentasi geografi, pasar atau 

konsumen yang dituju Koperasi Agro Niaga adalah pasar lokal 

di wilayah Jawa Timur. Konsumen yang dituju Koperasi Agro 

Niaga adalah PT. Nestle Indonesia dengan jumlah penyerapan 

sekitar 99% dengan catatan kualitas susu segar yang 

dihasilkan oleh Koperasi Agro Niaga memenuhi standar 

kualitas yang telah ditetapkan oleh PT. Nestle Indonesia, 

sedangkan konsumen lainnya adalah ke pasar umum termasuk 

untuk proses produksi susu pasteurisasi dan yoghurt. Total 
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penjualan susu pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada 

Grafik 4. 

 

Grafik 4  menunjukkan total penjualan susu tahun 

2010 sampai 2012. Total penjualan susu ke PT. Nestle 

Indonesia pada tahun 2010 sebesar 9.957 liter, pada tahun 

2011 meningkat menjadi 10.028, dan pada tahun 2012 

semakin meningkat menjadi 11.768 liter. Penjualan susu ke 

PT. Nestle ini semakin meningkat dikarenakan jumlah 

produksi susu yang dihasilkan juga semakin meningkat, 

sehingga penyerapan susu ke PT. Nestle mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah penyerapan 

sebesar 99%. Sedangkan total penjualan susu ke pasar umur 

pada tahun 2010 sebesar 73 liter, tahun 2011 meningkat 

menjadi 129 liter, dan tahun 2012 menurun menjadi 108 liter. 

Naik turunnya penjualan susu ke pasar umum disebabkan 

karena sebagian besar susu juga diproduksi menjadi susu 

olahan seperti susu pasteurisasi dan yoghurt. 
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4.2 Kegiatan Penampungan Susu 

Penyetoran susu dari peternak ke pos penampungan 

susu dilakukan dua kali sehari yaitu pada pagi hari pukul 

05.30 – 06.30 WIB dan sore hari pukul 15.30 – 16.30 WIB. 

Peternak menyetorkan susu kepada Koperasi Agro Niaga 

setiap harinya dengan sistem pembayaran dilakukan setiap 

sepuluh hari. Pembayaran disesuaikan dengan jumlah volume 

dan kualitas susu yang disetorkan oleh anggota peternak. 

Kualitas susu ditentukan berdasarkan uji berat jenis, uji 

alkohol, uji kadar lemak, dan uji reduktase. Rata-rata susu 

yang diterima oleh pihak Koperasi Agro Niaga 32.000 

liter/hari. Harga susu yang diterima peternak dari pihak 

Koperasi Agro Niaga sekitar Rp. 3.100,- sampai Rp. 3.600,- 

tergantung berat jenis, kadar lemak, alkohol dan reduktase. 

Standar kualitas susu yang ditentukan oleh pihak Koperasi 

Agro Niaga  adalah penyetoran susu pada pagi hari minimal 

memiliki berat jenis 0,0230 dan kadar lemak minimal 3,8 %, 

sedangkan penyetoran susu pada sore hari minimal memiliki 

berat jenis 0,0220 dan kadar lemak minimal 3,9 %. 

Susu yang diterima oleh pihak Koperasi Agro Niaga 

adalah susu yang telah memenuhi standar kualitas susu yang 

telah ditentukan. Apabila susu yang disetorkan tidak 

memenuhi standar yang ditentukan, maka susu tersebut 

dikembalikan ke peternak yang bersangkutan dan diberi 

pewarna makanan agar susu tersebut tidak dikembalikan atau 

dijual ke pihak lain, namun susu tersebut tetap dibeli oleh 

pihak Koperasi Agro Niaga dengan harga Rp. 2.000,- per 

liter. Memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh 

pihak Koperasi Agro Niaga, maka dilakukan beberapa 

pengujian yang meliputi uji organoleptik, uji berat jenis (BJ), 

uji alkohol, uji kadar lemak, dan uji reduktase. 
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Susu dari 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 Koperasi Agro Niaga 

menggunakan sarana Cooling Unit dari pendingin Freon yang 

berfungsi sebagai media pendingin. Proses pendingan susu 

yang dilakukan di pos-pos penampungan susu dilakukan 

sampai suhu susu berkisar 4°C dan memerlukan waktu sekitar 

4 jam sebelum susu disetorkan ke Industri Pengolahan Susu 

(IPS). 

 

4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Modal Usaha 

Koperasi Agro Niaga berdasarkan sumber modalnya 

dibedakan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal 

pinjaman. Struktur modal sendiri Unit Penampungan Susu di 

Koperasi Agro Niaga periode tahun 2010 - 2012 dapat dilihat 

pada Grafik 5. 
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Grafik 5 menunjukkan besarnya struktur modal yang 

terdapat pada Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga 

periode tahun 2010 sampai 2012. Pada tahun 2010 jumlah 

modal yang dimiliki Koperasi Agro Niaga sebesar Rp. 

3.633.242.740 meningkat 35,9 % menjadi Rp. 5.671.490.776 

pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 kembali meningkat 

20,6 % menjadi Rp. 7.146.995.540. Peningkatan modal 

dipengaruhi oleh semakin meningkatnya Sisa Hasil Usaha 

(SHU) dari tahun ke tahun. SHU koperasi merupakan 

pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun 

dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain 

termasuk pajak. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap 

anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal 

dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan 

koperasi. 

Pada tahun 2010 dan 2011 sumber modal terbesar 

berasal dari modal kantor pusat yaitu sebesar Rp. 

2.974.509.985 (81,87%) pada tahun 2010 dan Rp. 
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3.882.570.102 (68,45%) pada tahun 2011, sedangkan modal 

terkecil berasal dari SHU bulan ini sebesar Rp. 36.933.924 

(1,02%) pada tahun 2010 dan Rp. 62.880.655 (1,10%)  pada 

tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, sumber modal 

terbesar berasal dari cadangan dana keswan dan IB sebesar 

Rp. 3.501.984.156 (48,99%), dan sumber modal terkecil 

berasal dari SHU bulan ini sebesar Rp. 101.346.675 (1,42%). 

Tabel struktur modal Unit Penampungan Susu Koperasi Agro 

Niaga tahun 2010-2012 tertera pada Lampiran 7.  

 

4.3.2 Biaya Produksi 

Biaya produksi yang dikeluarkan oleh Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga meliputi biaya tetap 

yang terdiri dari biaya sewa, beban bunga pinjaman, gaji 

karyawan, biaya pajak kendaraan, pemeliharaan aktiva, biaya 

penyusutan aktiva, dan biaya kerusakan aktiva. Sedangkan 

biaya tidak tetap terdiri dari pembelian susu, biaya ongkos 

angkut, biaya sarana penampungan susu, biaya bahan bakar, 

biaya retribusi, biaya sarana laboratorium, biaya pemasaran 

susu, biaya asuransi, biaya listrik, biaya rekening telepon, dan 

resiko kerusakan susu. Fluktuasi jumlah biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh Unit Penampungan Susu Koperasi Agro 

Niaga periode tahun 2010–2012 dapat dilihat pada Grafik 6.  
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Grafik 6 menunjukkan besarnya perubahan biaya 

produksi yang dikeluarkan Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga periode tahun 2010 sampai 2012. Pada tahun 2010 

total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 

35.924.927.889, pada tahun 2011 meningkat sebesar 4,10%  

menjadi Rp. 37.460.864.001, dan pada tahun 2012 semakin 

meningkat sebesar 18,85% menjadi Rp. 46.161.304.046. 

Peningkatan biaya produksi terbesar dipengaruhi oleh biaya 

pembelian susu, selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas susu 

dan harga susu di pasaran. Peningkatan biaya produksi ini juga 

dipengaruhi oleh inflasi yg mempengaruhi naiknya biaya biaya 

produksi lainnya. 

Biaya tetap yang dikeluarkan oleh Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010, 2011, dan 2012 

yang terbesar berasal dari gaji karyawan sebesar Rp. 

555.987.601 (1,55%); Rp. 758.483.086 (2,02%); Rp. 

865.682.714 (1,87%). Sedangkan biaya tetap terkecil pada 

tahun 2010, 2011, dan 2012 berasal dari biaya pajak kendaraan 
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sebesar Rp. 1.284.000 (0,003%); Rp. 1.074.000 (0,02%); Rp. 

1.432.000 (0,003%). 

Biaya variabel terbesar yang dikeluarkan pada tahun 

2010, 2011, dan 2012 berasal dari pembelian susu yaitu 

sebesar Rp. 33.728.389.741 (93,88%); Rp. 34.775.729.624 

(92,83%); Rp. 42.984.914.719 (43,11%). Sedangkan biaya 

variabel terkecil pada tahun 2010 berasal dari biaya sarana 

laboratorium sebesar Rp. 8.765.631 (0,02%), pada tahun 2011 

berasal dari resiko kerusakan susu sebesar Rp. 6.729.000 

(0,02%), sedangkan pada tahun 2012 berasal dari biaya 

rekening telepon sebesar Rp. 20.660.369 (0,04%) Tabel 

struktur biaya produksi Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga tahun 2010-2012 tertera pada Lampiran 8.  

 

4.3.3 Penerimaan 

Penerimaan sering disebut juga sebagai pendapatan 

kotor. Penerimaan diperoleh dari total penjualan dikurangi 

dengan biaya produksi. Penerimaan Unit Penampungan Susu 

pada Koperasi Agro Niaga berasal dari penjualan susu. 

Penjualan susu merupakan sumber penerimaan terbesar dari 

Koperasi Agro Niaga. Fluktuasi total penerimaan yang 

diperoleh Unit Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga 

periode tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada Grafik 7. 
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Grafik 7 menunjukkan fluktuasi total penerimaan yang 

diperoleh Unit Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga 

periode tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 penerimaan yang 

diperoleh sebesar Rp. 37.625.100.170, pada tahun 2011 

meningkat sebesar 3,13% menjadi Rp. 38.841.290.996, dan 

pada tahun 2012 kembali meningkat sebesar 18,57% menjadi 

Rp. 47.700.187.576. 

Peningkatan penerimaan Unit Penampungan Susu 

pada Koperasi Agro Niaga adalah berasal dari penjualan susu. 

Jumlah produksi susu yang dihasilkan dari tahun 2010 sampai 

tahun 2012 semakin meningkat, hal ini berpengaruh terhadap 

penjualan susu yang semakin besar. Jumlah produksi susu 

tersebut sangat mempengaruhi jumlah penerimaan yang terima 

Unit Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga karena 

penjualan susu merupakan penerimaan terbesar yang diperoleh 

Unit Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga. Tabel 

struktur penerimaan Unit Penampungan Susu Koperasi Agro 

Niaga tahun 2010-2012 tertera pada Lampiran 9.  
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4.3.4 Pendapatan atau Keuntungan 

Pendapatan atau keuntungan merupakan selisih antara 

penerimaan dan biaya produksi atau pengeluaran. Fluktuasi 

pendapatan yang diperoleh Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga periode tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada 

Grafik 8. 

 

Grafik 8 menunjukkan fluktuasi pendapatan yang 

diterima Unit Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga  

periode tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 pendapatan 

bersih yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.530.155.053, pada 

tahun 2011 turun sebesar 18,81% menjadi Rp. 1.242.384.296, 

dan pada tahun 2012 naik daripada tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 10,30% menjadi Rp. 1.384.995.177.  Pendapatan kotor 

diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan biaya 

produksi yang dikeluarkan. Pendapatan kotor yang diperoleh 

dari Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 

2010 – 2012 berturut-turut adalah sebesar Rp. 1.700.172.281; 
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Rp. 1.380.426.995; Rp. 1.538.883.530. Pendapatan 

operasional diperoleh dari penerimaan dikurangi biaya operasi 

dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa pajak dan 

bunga. Pendapatan operasional yang diperoleh Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010-

2012 berturut-turut adalah sebesar Rp. 1.749.619.424; Rp. 

1.769.352.278; Rp. 1.930.299.770. Pendapatan bersih 

diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi pajak pendapatan 

10%. Pendapatan bersih atau pendapatan setelah pajak yang 

diperoleh Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga 

adalah sebesar Rp. 1.530.155.053 pada tahun 2010, Rp. 

1.242.384.296 pada tahun 2011, dan Rp. 1.384.995.177 pada 

tahun 2012. Pendapatan bersih terbesar diperoleh pada tahun 

2010, sedangkan pendapatan bersih terendah diperoleh pada 

tahun 2011.  

Naik turunnya fluktuasi pendapatan dipengaruhi oleh 

jumlah produksi susu yang dihasilkan, dimana penerimaan 

dari sektor ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang 

dicapai. Selain itu karena tidak ada keseimbangan antara 

naiknya penerimaan dengan biaya produksi dimana kenaikan 

biaya produksi relatif tinggi, sedangkan kenaikan penerimaan 

setiap tahunnya relatif rendah. Tabel pendapatan Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga tahun 2010-2012 

tertera pada Lampiran 10.  

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4.3.5  Analisis Rasio Profitabilitas 

Analisis rasio profitabilitas merupakan cara untuk 

mengukur kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan 

selama periode tertentu melalui penjualan, aktiva, dan modal 

koperasi. Analisis rasio 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 analisis rasio profitabilitas yang 

dibandingkan dengan standar industri tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perhitungan analisis rasio profitabilitas 

Rasio 

Tahun 
Rata-

rata (%) 

*Standar 

industri 

(%) 
2010 

(%) 

2011 

(%) 

2012 

(%) 

GPM 4,52 3,55 3,23 3,77 26,6 

OPM 4,65 4,55 4,05 4,42 4,6 

NPM 4,07 3,20 2,90 3,39 5,7 

TAT 5,96 kali 5,36 kali 5,51 kali 5,61 kali 1,8 kali 

ROI 24,24 17,14 15,99 19,12 7,8 

ROE 42,12 21,91 19,38 27,80 14,04 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2013 

  *Standar Industri (Syamsuddin, 2009) 

 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

GPM merupakan persentase laba kotor dibandingkan 

dengan penjualan. Semakin besar gross profit margin semakin 

baik keadaan perusahaan (Sangkala, 2013). Nilai GPM pada 

Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga  Tahun 2010 – 

2012 dapat dilihat pada Grafik 9. 



50 
 

 

Grafik 9 menunjukkan bahwa nilai GPM pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010 

sebesar 4,52%, pada tahun 2011 sebesar  3,55%, dan pada 

tahun 2012 sebesar 3,23% dengan nilai rata-rata sebesar 

3,77%,  artinya dari volume penjualan atau setiap Rp. 100 dari 

penjualan bersih akan menghasilkan laba kotor sebesar Rp. 

4,52; Rp.3,55; dan Rp. 3,23. Nilai GPM tersebut berada di 

bawah standar industri yaitu sebesar 26,6 %. Nilai GPM 

cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan 

penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 

3,23%. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan penjualan 

sehingga laba kotor yang dihasilkan menjadi rendah. Nilai 

GPM turun setiap tahunnya menunjukkan bahwa Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga mempunyai 

kemampuan yang kurang baik dalam menghasilkan laba kotor.  
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Penelitian terdahulu Purwanti (2009), nilai GPM pada 

Unit Penampungan Susu KUD Karangploso adalah sebesar 

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

2006, dan 2007. Nilai GPM tersebut berada dibawah standar 

industri yaitu sebesar 26,6%. Nilai GPM cenderung naik dan 

kenaikan pertumbuhan cukup tinggi terjadi pada tahun 2006 

yaitu sebesar 3,37%. Hal ini terjadi karena peningkatan 

penjualan yang diikuti dengan harga pokok penjualan sehingga 

laba kotor yang dihasilkan cukup tinggi. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai rata-rata GPM  pada 

Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 

2010, 2011 dan 2012 dan nilai rata-rata GPM pada Unit 

Penampungan Susu KUD Karangploso tahun 2005, 2006, dan 

2007 sama-sama masih dibawah standar industri yaitu sebesar 

26,6%. Namun nilai GPM pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga masih jauh dibawah nilai Gross Profit 

Margin (GPM) pada Unit Penampungan Susu KUD 

Karangploso. Hal ini menandakan Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga mempunyai kemampuan yang kurang 

baik dalam menghasilkan laba kotor bila dibandingkan KUD 

Karangploso. 

 

b. Operating Profit Margin (OPM) 

OPM merupakan rasio yang menggambarkan pure 

profit yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang 

dilakukan, dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban 

finansial berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah 

berupa pembayaran pajak. Semakin tinggi rasio OPM maka 

akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan. 

(Syamsuddin, 2009). Nilai OPM pada Unit Penampungan 
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Susu Koperasi Agro Niaga Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat 

pada Grafik 10. 

 

Grafik 10 menunjukkan nilai OPM pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga untuk tahun 2010, 

2011, dan 2012 berturut-turut adalah sebesar 4,65%; 4,55%; 

4,05% dengan nilai rata-rata sebesar 4,42%, artinya laba 

operasi yang dihasilkan Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga sebesar 4,65%; 4,55%; dan 4,05% dari volume 

penjualan atau setiap Rp. 100 dari penjualan bersih akan 

menghasilkan laba operasi sebesar Rp. 4,65; Rp.4,55; dan Rp. 

4,05. Nilai rata-rata OPM yang diperoleh Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga jika dibandingkan dengan standar 

industri yang nilainya sebesar 4,6% sudah hampir memenuhi 

nilai standar industri, hal tersebut menandakan bahwa 

kemampuan menghasilkan keuntungan dari kegiatan 

operasional yang dilakukan sudah cukup baik. Nilai OPM 
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dapat ditingkatkan jika Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga mampu mengelola penggunaan biaya operasional 

dengan baik serta adanya peningkatan penjualan, sehingga 

laba operasional dapat diperoleh secara maksimal. 

Sedangkan pada penelitian terdahulu Purwanti (2009) 

menyatakan nilai margin laba operasi pada Unit Penampungan 

Susu KUD Karangploso pada tahun 2005 sampai 2007 adalah 

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

berada diatas  standar industri yaitu sebesar 4,6%, yang berarti 

kemampuan Unit Penampungan Susu KUD Karangploso 

dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional 

yang dilakukan sudah cukup baik. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai OPM pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 dengan nilai rata-rata sebesar 4,42% sudah 

hampir memenuhi standar industri yang nilainya sebesar 4,6%. 

Sedangkan nilai OPM pada Unit Penampungan Susu KUD 

Karangploso tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan nilai rata-

rata 10,15% yang berada di atas  standar industri yaitu sebesar 

4,6%. Hal ini menandakan kemampuan Unit Penampungan 

Susu KUD Karangploso dalam menghasilkan keuntungan 

lebih baik dibandingkan Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga. 

 

c. Net Profit Margin (NPM) 

NPM merupakan rasio yang membandingkan antara 

laba bersih sesudah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba atas volume penjualan, semakin tinggi NPM, 

semakin baik operasi suatu perusahaan (Sangkala, 2013). Nilai 
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NPM pada Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga 

Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada Grafik 11. 

 

Grafik 11 menunjukkan nilai NPM pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga untuk tahun 2010, 

2011, dan 2012 berturut-turut adalah sebesar 4,07%; 3,20%; 

2,90% dengan nilai rata-rata sebesar 3,39%. Berdasarkan 

analisis NPM, maka dapat diketahui bahwa nilai NPM pada 

tahun 2010 sebesar 4,07%, yang artinya bahwa setiap Rp. 100, 

penjualan akan menghasilkan keuntungan neto Rp. 4,07. Pada 

tahun 2011 terjadi penurunan yaitu sebesar 3,20%, yang 

artinya bahwa setiap Rp.100, penjualan akan menghasilkan 

keuntungan neto sebesar Rp. 3,20. Pada tahun 2012 terjadi 

penurunan kembali yaitu sebesar 2,90%, yang artinya berarti 

bahwa setiap Rp.100, penjualan akan menghasilkan 

keuntungan neto sebesar Rp. 2,90. Dari hasil perhitungan 

NPM tersebut dapat diperoleh gambaran tentang berapa besar 
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keuntungan yang diperoleh Koperasi Agro Niaga. Tingkat 

NPM yang dicapai Koperasi Agro Niaga selama tiga tahun 

terakhir cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini 

disebabkan karena tingkat penjualan atau pendapatan jasa 

tidak mengalami peningkatan yang begitu besar. Penurunan 

NPM biasanya disebabkan karena kurangnya jumlah penjualan 

sebelum dikurangi pajak dan tidak diikuti oleh kenaikan 

penjualan bersih yang cukup berarti. Kemampuan usaha Unit 

Penampungan Susu pada Koperasi Agro Niaga dalam 

memperoleh keuntungan perlu ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan jumlah atau volume penjualan, hal tersebut 

dikarenakan nilai rata-rata NPM sebesar 3,52% masih di 

bawah nilai standar industri yaitu sebesar 5,7%. 

Penelitian terdahulu Purwanti (2009) menyatakan laba 

bersih yang dicapai Unit Penampungan Susu KUD 

Karangploso pada tahun 2005 sampai tahun 2007 adalah 

sebesar 7,63%; 6,67; dan 11,62% dengan rata-rata sebesar 

8,52% dari volume penjualan. Tahun 2005 ke 2006 nilai NPM 

mengalami penurunan sebesar 0,96%, sedangkan tahun 2007 

mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan ini 

disebabkan oleh meningkatnya laba bersih aktif pajak yang 

diikuti oleh kenaikan penjualan bersih. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai NPM pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga  pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 dengan nilai rata-rata sebesar 3,39% masih di 

bawah nilai standar industri yaitu sebesar 5,7%. Sedangkan 

nilai NPM pada Unit Penampungan Susu KUD Karangploso 

tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan nilai rata-rata 8,52% yang 

berada di atas  standar industri yaitu sebesar 5,7%. Hal ini 

menandakan Unit Penampungan Susu KUD Karangploso 
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mampu meningkatkan laba bersih aktif pajak yang diikuti oleh 

kenaikan penjualan bersih. 

Menurut Sennahati (2012), usaha-usaha untuk 

mempertinggi NPM adalah sebagai berikut: 

a. Menambah biaya usaha operation expenses sampai pada 

tingkat tertentu. 

b. Mengurangi pendapatan dari sales sampai pada tingkat 

tertentu, diusahakan adanya pengangguran operation 

expenses. 

 

d. Total Assets Turnover (TAT) 

TAT  merupakan rasio yang membandingkan 

penjualan bersih dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan 

tingkat efisiensi aktiva perusahaan di dalam menghasilkan 

volume penjualan tertentu. Semakin tinggi rasio ini, berarti 

semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam 

menghasilkan penjualan. Nilai TAT pada Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat 

pada Grafik 12. 
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Grafik 12 menunjukkan nilai TAT pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga untuk tahun 2010, 

2011, dan 2012 berturut-turut adalah sebesar 5,96 kali; 5,36 

kali; 5,51 kali dengan nilai rata-rata sebesar 5,61 kali, artinya 

penjualan yang dihasilkan sebesar 5,96 kali; 5,36 kali; 5,51 

kali dari total aktiva. Rata-rata nilai TAT pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga berada di atas 

standar industri yaitu sebesar 1,8 kali. Dari hasil perhitungan 

nilai TAT tersebut pada setiap tahun mengalami fluktuasi dan 

cenderung menurun. Penurunan nilai TAT dari tahun ke tahun 

ini menunjukkan bahwa kurangnya efisiensi penggunaan 

seluruh modal yang dimiliki dalam menghasilkan penjualan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sennahati (2012) yang 

menyatakan bahwa penurunan total asset turnover dari tahun 

ke tahun disebabkan karena adanya prosentase kenaikan 

penjualan atau pendapatan jasa yang lebih kecil dibandingkan 

dengan prosentase kenaikan aktiva. 
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Sennahati (2012) menambahkan, adapun usaha-usaha 

untuk mempertinggi TAT adalah sebagai berikut: 

a. Menambah modal usaha (operation asset) sampai pada 

tingkat tertentu, diusahakan tercapainya tambahan 

penjualan yang sebesar-besarnya. 

b. Mengurangi sales pada tingkat tertentu, diusahakan 

penurunan atau pengurangan operation asset yang 

sebesarbesarnya. Dengan mengurangi pendapatan dari 

penjualan sampai pada tingkat tertentu, diusahakan 

adanya pengurangan pengangguran operation expenses. 

Sedangkan menurut penelitian terdahulu Purwanti 

(2009), menyatakan nilai TAT pada Unit Penampungan Susu 

KUD Karangploso masih berada dibawah standar industri 

yaitu sebesar 1,8 kali. Nilai TAT Unit Penampungan Susu 

KUD Karangploso tahun 2005 sampai 2007 adalah 0,85; 0,71; 

0,77 dengan rata-rata 0,77 kali, yang artinya penjualan yang 

dihasilkan sebesar 0,77 kali dari total aktiva. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai TAT pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 dengan nilai rata-rata sebesar 5,61 kali berada 

di atas nilai standar industri yaitu sebesar 1,8. Sedangkan nilai 

TAT pada Unit Penampungan Susu KUD Karangploso tahun 

2005, 2006, dan 2007 dengan nilai rata-rata 0,77 kali yang 

berada di bawah standar industri yaitu sebesar 1,8 kali. Hal ini 

menujukkan nilai rata-rata TAT pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga jauh berada di atas standar industri bila 

dibandingkan nilai rata-rata TAT pada Unit Penampungan 

Susu KUD Karangploso yang berada dibawah standar industri. 

Rendahnya nilai TAT pada Unit Penampungan Susu KUD 

Karangploso disebabkan oleh kurangnya efisiensi penggunaan 
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seluruh modal yang dimiliki Unit Penampungan Susu KUD 

Karangploso. 

Kinerja keuangan Koperasi Agro Niaga dilihat TAT 

sangat baik karena semakin tingginya rasio TAT berarti 

semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva di dalam 

menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. 

 

e. Return on Investment (ROI) 

ROI merupakan pengukuran kemampuan perusahaan 

secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Rasio ini 

membandingkan laba bersih sesudah pajakdengan total aktiva 

Semakin tinggi rasio maka semakin baik keadaan perusahaan. 

Nilai ROI) pada Unit Penampungan Susu Koperasi Agro 

Niaga Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada Grafik 13. 
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Grafik 13 menunjukkan dari hasil perhitungan 

didapatkan hasil bahwa nilai ROI pada Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010 sebesar 24,24%, 

pada tahun 2011 menurun menjadi 17,14%, dan pada tahun 

2012 terjadi peningkatan menjadi 15,99%, sedangkan rata-

ratanya sebesar 19,12%, Dalam setiap penjualan Rp. 100, total 

aktiva yang digunakan memberikan keuntungan sebesar Rp. 

24,24; Rp. 17,14; Rp. 15,99.  

Kondisi naik turunnya nilai ROI pada tahun 2010 

sampai 2012 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aktiva 

perusahaan belum efisien dan rendahnya tingkat laba yang 

dihasilkan oleh keseluruhan penggunaan aktiva. Kenaikan 

nilai ROI menunjukkan koperasi sudah mampu mengelola 

aktiva yang tersedia secara maksimal untuk menghasilkan 

keuntungan yang optimal. ROI dapat ditingkatkan dengan cara 

menekan biaya operasional atau harga pokok penjualan 

sehingga laba yang diperoleh lebih tinggi. 

Nilai rata-rata ROI pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga berada di atas standar industri yaitu 

sebesar 7,8%. Hal ini sesuai dengan pendapat Fahmi (2012) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROI, maka 

semakin baik keadaan suatu usaha. Rasio ini digunakan untuk 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Menurut Purwanti (2009) pada penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa tahun 2005 ke 2006 nilai rata-rata 

ROI sebesar 6,78% berada dibawah standar industri yaitu 

sebesar 7,8%. Pada tahun 2005 ke 2006 nilai ROI pada Unit 

Penampungan Susu KUD Karangploso mengalami penurunan 

yaitu sebesar 0,81%. Penurunan tersebut disebabkan karena 
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laba bersih aktif pajak yang menurun. Tahun 2007 nilai ROI 

meningkat tajam yaitu sebesar 2,52%. Nilai ROI yang 

menurun menunjukkan usaha koperasi untuk memperbaiki 

manajemen dalam mengelola keseluruhan aktiva yang tersedia 

untuk memperoleh keuntungan kurang berhasil. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai ROI pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 dengan nilai rata-rata sebesar 19,12%. berada 

di atas nilai standar industri yaitu sebesar 7,8%.. Sedangkan 

nilai ROI pada Unit Penampungan Susu KUD Karangploso 

tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan nilai rata-rata 6,78% yang 

berada di bawah standar industri yaitu sebesar 7,8%. Hal ini 

menujukkan nilai rata-rata ROI pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga jauh berada di atas standar industri bila 

dibandingkan nilai rata-rata ROI pada Unit Penampungan 

Susu KUD Karangploso yang berada di bawah standar 

industri. Hal ini disebabkan usaha KUD Karangploso dalam 

mengelola keseluruhan aktiva yang tersedia untuk 

memperoleh keuntungan kurang berhasil. 

 

f. Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba bersih atas modal sendiri. 

Rasio ini membandingkan laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi ROE  atau penghasilan yang 

diperoleh, maka semakin baik kedudukan pemilik perusahaan 

(Sangkala, 2013). Nilai ROE pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada 

Grafik 14. 
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Grafik 14 menunjukkan nilai ROE dari tahun 2010 

sampai 2012 secara berturut-turut adalah sebesar 42,12%; 

21,91%; 19,38%, dengan rata-rata 27,80%, yang artinya 

tingkat penghasilan yang diperoleh suatu usaha atas modal 

sendiri yang diinvestasikan adalah sebesar 27,80% atau dalam 

setiap Rp. 100, modal sendiri yang diinvestasikan memberikan 

keuntungan sebesar Rp. 27,80. Nilai ROE pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga berada di atas 

standar industri yaitu sebesar 14,04%. 

Dari hasil perhitungan ROE dapat diketahui bahwa 

nilai ROE menurun dari tahun 2010, 2011, dan 2012. 

Penurunan ini disebabkan karena tingginya biaya-biaya 

operasi, membuat laba yang dicapai tidak sebanding dengan 

modal yang dikeluarkan, sehingga kemampuan modal sendiri 

untuk menghasilkan keuntungan netto menurun dari tahun ke 

tahun. 
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Sedangkan pada penelitian terdahulu Purwanti (2009) 

menyatakan nilai rata-rata ROE  pada Unit Penampungan Susu 

KUD Karangploso sebesar 47,78% berada di atas standar 

industri yaitu sebesar 14,04%. Tinggi rendahnya nilai ROE 

menunjukkan efisiensi tidaknya penggunaan modal sendiri 

dalam menghasilkan keuntungan, semakin tinggi nilai ROE 

maka semakin efisien penggunaan modal sendiri dalam 

menghasilkan keuntungan. Nilai ROE paling tinggi pada Unit 

Penampungan Susu KUD Karangploso terjadi pada tahun 

2006 ke 2007 yaitu sebesar 9,63%. Hal ini disebabkan laba 

bersih setelah pajak dan modal sendiri seimbang. Jika nilai 

ROE menurun dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 

penghasilan yang tersedia bagi anggota koperasi semakin 

menurun. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai ROE pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada tahun 2010, 

2011 dan 2012 dengan nilai rata-rata sebesar 27,80%, berada 

di atas nilai standar industri yaitu sebesar 14,04%. Sedangkan 

nilai ROE pada Unit Penampungan Susu KUD Karangploso 

tahun 2005, 2006, dan 2007 dengan nilai rata-rata 47,78% 

yang juga berada di atas standar industri yaitu sebesar 14,04%. 

Hal ini menujukkan nilai rata-rata ROE pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga dan KUD 

Karangploso sama-sama berada di atas standar industri. 

 

4.3.6 Penilaian Terhadap Rasio Profitabilitas Pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga  

Analisis rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang peroleh 
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dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. 

Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik 

menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan (Fahmi, 2012). 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio profitabilitas di 

Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga pada unit 

penampungan susu didapatkan hasil selama tahun 2010 sampai 

tahun 2012 mempunyai tingkat nilai rasio profitabilitas yang 

berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga dalam menghasilkan 

keuntungan melalui penjualan dari penggunaan aktiva dan 

modal yang dimiliki masih kurang efisien. Tinggi rendahnya 

nilai rasio profitabilitas pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga, dikarenakan pihak Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga belum mampu mempertahankan 

kegiatan operasi dalam menghasilkan laba kotor, laba 

operasional, dan laba bersih setelah pajak. Hal ini disebabkan 

tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan selama 

kegiatan operasional usaha. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui 

bahwa rasio profitabilitas pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga masih perlu ditingkatkan. Salah satu cara 

meningkatkan nilai rasio profitabilitas adalah dengan menekan 

biaya operasional seefisien mungkin agar tingkat keuntungan 

dapat dioptimalkan semaksimal mungkin. 

 

4.4  Unit Cost 

Unit Cost merupakan 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 
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Unit Cost yang juga disebut dengan Cost per unit yang 

merupakan biaya per satuan atau biaya rata-rata (Gilarso, 

2003). Perhitungan Unit Cost pada Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada 

Grafik 15. 

 

Grafik 15 menunjukkan bahwa Unit Cost pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Unit Cost yang 

dihasilkan sebesar Rp. 3.536/liter, pada tahun 2011 sebesar 

Rp. 3.646/liter, sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 

3.885/liter. Peningkatan Unit Cost dari tahun ke tahun ini 

dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi disertai dengan 

meningkatnya jumlah produksi susu. Tabel perhitungan unit 

cost Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga tahun 

2010-2012 tertera pada Lampiran 11.  

Harga Unit Cost  tersebut merupakan harga rata-rata 

yang diterima anggota peternak dari setiap penjualan susu per 
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liter ke Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga. Harga 

susu yang diterima anggota peternak dari Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga sekitar Rp. 3.100,- sampai Rp. 

3.600,- tergantung kualitas susu yang disetorkan oleh anggota 

peternak, meliputi berat jenis (BJ), kadar lemak, alkohol dan 

reduktase. Sedangkan harga susu yang diterima pihak Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga dari PT. Nestle 

Indonesia adalah berkisar Rp. 3.900/liter sampai Rp. 

4.200/liter tergantung kualitas susu segar yang dihasilkan oleh 

Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga sesuai standar 

kualitas yang ditentukan oleh pihak PT. Nestle Indonesia. 

Rendahnya harga susu yang diterima anggota peternak 

tersebut disebabkan oleh adanya biaya-biaya produksi yang 

harus dikeluarkan oleh pihak Unit Penampungan Susu 

Koperasi Agro Niaga dari awal anggota peternak menyetorkan 

susu ke Unit Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga sampai 

pengiriman susu ke PT. Nestle Indonesia, yang meliputi biaya 

ongkos angkut, biaya sarana penampungan susu, biaya sarana 

laboratorium, biaya resiko kerusakan susu, dll. 

 

4.5  Efisiensi Usaha 

Keberhasilan suatu usaha selain dinilai dari analisis 

profitabilitas juga dapat dilihat melalui tingkat efisiensi usaha 

dengan rumus R/C ratio. Efektifitas usaha diukur melalui 

perbandingan total penerimaan dengan total biaya produksi. 

Perhitungan efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio pada Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga periode tahun 2010-

2012 dapat dilihat pada Grafik 16. 
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Grafik 16 menunjukkan bahwa efisiensi usaha 

berdasarkan R/C ratio pada Unit Penampungan Susu Koperasi 

Agro Niaga tahun 2010-2012 secara berturut-turut adalah 

1,05; 1,04; dan 1,03 yang berarti selama periode tahun 2010-

2012 Koperasi Agro Niaga mampu melipatgandakan 

penerimaan sebesar 1,05; 1,04; 1,03 kali dari biaya produksi 

yang dikeluarkan, hal ini menandakan usaha yang dijalankan 

Koperasi Agro Niaga sudah efisien dan layak untuk 

dikembangkan. Nilai R/C ratio tertinggi dihasilkan pada tahun 

2010 yaitu sebesar 1,05, pada tahun 2011 terjadi penurunan 

menjadi 1,04, dan pada tahun 2012 kembali menurun menjadi 

1,03. Hal tersebut menandakan usaha yang dijalankan Unit 

Penampungan Susu Koperasi Agro Niaga sudah efektif atau 

layak untuk dikembangkan karena nilai R/C ratio yang 

dihasilkan selama tahun 2010-2012 lebih dari satu. Nilai R/C 

ratio lebih dari satu menerangkan bahwa hubungan dimana 

pada suatu periode usaha, nilai total penerimaan yang 
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dihasilkan lebih besar dari total biaya produksi yang 

dikeluarkan. Dengan demikian, suatu usaha dikatakan layak 

untuk beroperasi karena terhindar dari kerugian. Tabel 

efisiensi usaha berdasarkan R/C ratio pada Unit Penampungan 

Susu Koperasi Agro Niaga tahun 2010-2012 tertera pada 

Lampiran 12.  

Penelitian terdahulu Purwanti (2009) menyatakan 

efisiensi usaha diukur melalui perbandingan tingkat 

penerimaan dan biaya produksi. Hasil perhitungan R/C ratio 

KUD Karangploso tahun 2005-2007 adalah 1,09; 1,1; 1,09 

yang berarti nilai R/C ratio lebih dari satu menerangkan usaha 

yang dijalankan KUD Karangploso sudah efisien dan layak 

untuk dikembangkan. 

Dari perbandingan hasil penelitian dengan penelitian 

terdahulu dapat diketahui bahwa nilai R/C ratio KUD 

Karangploso tahun 2005-2007 adalah 1,09; 1,1; 1,09, jauh 

lebih besar dari nilai R/C ratio Koperasi Agro Niaga tahun 

2010-2012 yaitu 1,05; 1,04; dan 1,03. Hal ini menandakan 

KUD Karangploso lebih efisien dan layak untuk 

mengembangkan usahanya bila dibandingkan dengan Koperasi 

Agro Niaga. 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. 

 


