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PROFITABILITY ANALIYSIS IN KUD KARANGPLOSO AT 

MALANG REGENCY 
 

ABSTRACT 
 

 

The study research is conducted from 1st to July 30th

The research material is KUD Karangploso located in Malang regency. Survey 

method is applied to research then data analyzed by profitability analiysis. 

 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 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 of equity 55,47%. R/C Ratio of KUD 

Karangploso in 2008-2010 reach 1,09; 1,1; 1,09, respectively and the mena is effectively. The 

company suggested to apply profitability planning to use the assets and capital optimally. 

Profitability level must be improved to gate maxium profit that can be used to expand the 

company. 

 

Key words: Profitability, Effeicientcy 
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ANALISIS PROFITABILITAS USAHA DI KUD 

KARANGPLOSO MALANG 

 

RINGKASAN 
 

 Penelitian dilaksanakan di KUD Karangploso Malang pada tanggal 1 Juli sampai 30 

Juli 2011. Latar belakang penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap usaha di 

KUD Karangploso Malang dengan menggunakan analisis profitabilitas. 

 Tujuan penelitian ini 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 of Equity. Untuk tingkat efisiensi 

menggunakan R/C ratio. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan KUD Karangploso periode tahun 

2008 sampai 2010 adalah Rp. 10.703.296.638; Rp. 9.157.248.413; Rp. 10.783.421.428, 

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%; 11,37%, 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%; 5,97%; 8,36%, dan Return on Equity hasilnya 60,62%; 48,39%; 

57,75%. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan perhitungan profitabilitas 

dengan rasio profitabilitas diperoleh hasil yaitu nilai OPM, NPM, dan ROE pada KUD 

Krangploso Malang berada di atas standar rata-rata industry, sedangkan untuk nilai GPM, 

TAT, dan ROI masih berada di bawah  standart rata-rata industri. Efisiensi usaha KUD 

Karangploso berdasarkan R/C ratio untuk periode tahun 2008 sampai 2010 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. 
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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 

Usaha sapi perah rakyat tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia, baik 

sebagai usaha peternakan rakyat maupun sebagai perusahaan peternakan 

komersial. Tujuan utama koperasi adalah untuk memaksimumkan keuntungan 

guna mensejahterakan anggotanya. Keuntungan dapat dicapai apabila koperasi 

dijalankan dengan manajemen yang baik, antara lain hares didukung oleh 

kemampuan peternak melakukan pengelolaan temaknya, penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai, penyediaan pakan yang bermutu, pencegahan penyakit 

serta pemasaran hasil. 

Penyelenggaraan usaha temak sapi perah bukan hanya nilai penerimaan 

saja yang perlu ditingkatkan tetapi diharapkan adanya peningkatan produksi 

dalam hal ini adalah produktifitas usaha ternak sapi perah. Peningkatan usaha sapi 

perah 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 koperasi perlu 

dinilai dengan melaksanakan analisa terhadap kondisi keuangan koperasi, yaitu 

dengan melihat keuntungan yang dihasilkan setiap periode 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 koperasi tersebut. Analisa profitabilitas juga dapat digunakan 
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untuk mengetahui produktifitas yang diperoleh koperasi setiap tahunnya. 

Berdasarkan hal tersebut, analisa profitabilitas, perlu dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang tingkat keuntungan koperasi yaitu semakin tinggi nilai rasio 

profitabilitas berarti manajemen usaha semakin bagus dan berhasil. 

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 

dan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penjelasan pasal 

33 UUD 1945 antara lain mengemukakan : "... perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Membangun perusahaan yang 

sesuai dengan itu ialah koperasi." Menurut pasal 1 UU No. 25/1992, yang 

dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 

yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Berdasarkan kutipan penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan 

pasal 1 UU No. 25/1992 tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia 

tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya 

Perseroan Terbatas (PT), Firma atau Perusahaan Comanditer (CV), selain 

dipandang sebagai bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, 

koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun system 

perekonomian. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana 

dikemukakan dalam pasal 3 UU No.25/1992 berikut: koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan 
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Undang-Undang Dasar 1945. 

Koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan 

membangun system perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan sehingga dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan 

peranan yang sangat penting bagi terwujudnya system perekonomian yang 

menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang 

menjadi anggota koperasi maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya. 

Koperasi melakukan usaha dan kegiatan di bidang yang dapat memenuhi 

kebutuhan bersama para anggotanya. Kegiatan koperasi dapat meliputi usaha di 

bidang produksi, konsumsi, distribusi maupun usaha pemberian jasa seperti usaha 

simpan pinjam, angkutan, asuransi, perumahan dan lain sebagainya. 

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia tidak hanya memiliki 

peran penting bagi anggotannya, tetapi juga mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi anggota masyarakat di sekitarnya, serta bagi pelaksanaan 

pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koperasi sebagai wadah bagi 

anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, berarti secara 

tidak langsung koperasi tarot memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan 

ekonomi, bahkan menjadi soko guru perekonomian nasional. Koperasi juga 

diharapkan dapat memainkan peranan sebagai suatu gerakan untuk menyusun 

perekonomian Indonesia. 

Peran koperasi menunjukkan suatu status atau kedudukan seseorang atau 

lembaga dalam masyarakat. Peran Koperasi Unit Desa " Karang Ploso" dalam 

pengembangan usaha peternakan sapi peran di Desa Ngijo Kecamatan Karang 
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Ploso Kabupaten Malang meliputi: pengawasan, pemberian bimbingan kepada 

anggota, yang berupa penyuluhan serta, penyediaan fasilitas-fasilitas yang 

meliputi pelayanan Inseminasi Buatan, pengadaan sapi perah, pelayanan 

kesehatan sapi perah, pemotongan kuku, pengadaan pakan serta penampungan dan 

pemasaran hasil produksi. 

Penelitian ini dilakukan pada Unit Penampungan Susu Segar Koperasi 

Unit Desa "Karang Ploso" di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang. Dimana daerah tersebut merupakan salah satu lokasi pusat usaha 

peternakan sapi perah di Kabupaten Malang. Desa Ngijo berada di wilayah kerja 

Koperasi Unit Desa " Karang Ploso" Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang 

terletak pada ketingglan 600 m diatas permukaan air laut, dengan suhu udara 

harian berkisar antara 23°C-29°C, dan mempunyai kelembapan kira-kira 68,2%. 

Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" mempunyai wilayah kerja yang meliputi 

wilayah Kecamatan Karang Ploso sehingga, hal tersebut sangat menarik untuk 

dijadikan penelitian berjudul "Analisis Profitabilitas Pada Unit Penampungan 

Susu Segar Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" Di Desa Ngijo Kecamatan Karang 

Ploso Kabupaten Malang". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan penelitian adalah : 

1. Berapa besarnya modal usaha yang digunakan Unit Penampungan Susu 

Segar Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" di Desa Ngijo Kecamatan 

Karang Ploso Kabupaten Malang? 
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2. Berapa besar profitabilitas yang diterima Unit Penampungan Susu Segar 

Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" di Desa Ngijo Kecamatan Karang 

Ploso Kabupaten Malang? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui besarnya modal usaha yang digunakan Unit Penampungan 

Susu Segar Koperasi Unit Desa "Karang Ploso” di Desa Ngijo Kecamatan 

Karang Ploso Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui besar profitabilitas yang diterima Unit Penampungan Susu 

Segar Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" di Desa Ngijo Kecamatan 

Karang Ploso Kabupaten Malang. 

 

1.4 Kegunaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Memberikan masukan kepada Unit Penampungan Susu Segar Koperasi 

Unit Desa "Karang Ploso" di Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso 

Kabupaten Malang sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui produktifitas 

usaha ternak sapi perah yang telah diusahakan dan sebagai pertimbangan 

dalam pengembangan usaha ternak sapi perah. 

2. Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian dengan masalah yang sama. 

 

 



6 
 

1.5 Kerangka Pikir 

Pendapatan unit penampungan susu segar antara satu unit penampungan 

susu dengan yang lain berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan adalah besarnya Skala usaha yang dikelola koperasi. Besarnya skala 

usaha dalam unit penampungan susu ditentukan oleh jumlah modal yang 

digunakan. Setiap koperasi perlu melakukan pertimbangan dalam usahanya, yaitu 

menentukan besar dan volume usaha untuk memperoleh biaya produksi yang 

minimum sehingga diperoleh Skala usaha yang ekonomis. Skala usaha yang lebih 

banyak diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan efisien dalam 

penggunaan faktor-faktor produksi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

koperasi. 

Skala usaha unit penampungan susu merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya modal yang digunakan serta besarnya biaya produksi dan 

besarnya penerimaan yang diterima koperasi. Biaya produksi yang dikeluarkan 

unit penampungan susu terdiri atas biaya tetap dan biaya tidak tetap, biaya tetap 

yang dikeluarkan adalah penyusutan bangunan, penyusutan mesin-mesin, 

penyusutan perlengkapan kantor, pajak dan tenaga kerja. Biaya tidak tetap yang 

dikeluarkan unit penampungan susu adalah fistrik, air dan transportasi. 

Penerimaan yang diterima oleh unit penampungan susu berasal dari penjualan 

susu. Biaya produksi dan penerimaan yang didapat maka diketahui besarnya 

profitabilitas yang diterima oleh unit penampungan susu. Profitabilitns dari unit 

penampungan susu segar terhadap pemenuhan target koperasi dalam satu tahun 

berbeda-beda antara unit penampungan susu yang satu dengan unit penampungan 

susu lainnya. Faktor yang mempengaruhi Profitabilitas unit penampungan susu 
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segar adalah jumlah kepemilikan ternak yang berkualitas serta jumlah produksi 

susu sehingga perlu pengembangan lebih lanjut agar Profitabilitas unit 

penampungan susu lebih meningkat. Kerangka pikir ini dapat dilihat lebih jelas 

pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagian kerangka pikir 

Unit Penampungan Susu 

Koperasi  

Skala usaha  

Model  

Biaya produksi  Total revenue : 
• Penjualan susu  

Biaya tetap : 
• Penyusutan perlengkapan kantor  
• Penyusutan bangunan  
• Pajak  
• Tenaga kerja  

Biaya tidak tetap  
• Listrik  
• Air  
• Transportasi  

Profitabilitas Usaha  

Pengembangan Unit 
Penampungan Susu  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Keadaan Umum Peternakan Sapi Perah di Indonesia 

Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

penting. Air susu sebagai sumber gizi berupa protein hewani sangat besar 

manfaatnya bagi bayi, bagi mereka yang sedang dalam proses tumbuh, bagi orang 

dewasa, dan bahkan bagi yang berusia lanjut. Susu memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi, sehingga sangat menunjang pertumbuhan, kecerdasan, dan 

daya tahan tubuh (Anonymous, 2000). 

Siregar (1993) menjelaskan bahwa sapi perah Friesian Holstein mempunyai 

ciri-ciri : warna belang hitam putih. umumnya pada dahinya terdapat warna putih 

berbentuk segitiga, keempat kaki bagian bawah dan ujung ekor berwarna putih, 

tanduk pendek, tenang dan jinak. Berat badan untuk jantan 800 kg dan betina 625 

kg serta mempunyai produksi susu sekitar 4500-5500 liter per periode laktasi. 

Produksi susu yang tinggi dapat diperoleh tergantung dari faktor sumber 

daya manusia dan sumber alam yang tersedia (Anonymous, 2000): 

1. Sumber daya manusia 

Efisien usaha ternak tergantung dari peternak itu sendiri dalam kaitannya 

dengan pengusaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan teknologi pengelolaan 

usaha secara efisien. 

2. Sumber daya alam 

Pengadaan bahan makanan berupa hijauan dan penguat memerlukan sumber 

daya alam yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, bagi peternak dapat memilih 
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lahan kurang produktif dan topografi berbukit untuk dimanfaatkan sebagai lahan 

hijauan. 

Permasalahan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat 

dewasa ini menyebabkan dunia usaha juga semakin berkembang. Dunia usaha 

adalah aktivitas berproduksi, baik konsumsi, memproduksi ataupun aktivitas 

promosi. Usaha peternakan sapi perah termasuk salah satu bagian dunia usaha 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di pedesaan. Usaha 

peternakan di Indonesia mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. 

Usaha ini selain merupakan sumber penghasilan juga merupakan sumber 

kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat dan dalam rangka pembangunan 

nasional, maka usaha peternakan perlu didukung dan dikembangkan (Nirwana, 

2003). 

 

2.2 Pengertian Koperasi Unit Desa 

Menurut Instruksi Presiden No. 2 tahun 1978 tanggal 6 Februari 1978, di 

seluruh wilayah Republik Indonesia telah didirikan, dibina, dan dikembangkan 

Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi yang 

merupakan wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat 

pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan. Instruksi 

Presiden ini mengharapkan agar Koperasi Unit Desa menjadi pusat pelayanan 

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan serta memiliki fungsi 

perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi dan barang 

kebutuhan sehari-hari, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan 

perekonomian lainnya (Sagimun,1985). 
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Fungsi perkreditan atau simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak 

dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian 

dipinjamkan kembali kepada, para anggotanya yang memerlukan modal. Selain 

bertujuan untuk mendidik para anggotanya agar bersikap hemat serta gemar 

menabung. Fungsi perkreditan koperasi biasanya juga bertujuan untuk 

membebaskan para anggotanya dari jeratan para renternir (Kartasapoetra,1999). 

Menurut Sastraadmaqja (1984) pula dengan menabung serta memperoleh 

modal dari perusahaan yang anggota miliki sendiri, para anggota koperasi tidak 

hanya akan menikmati hasil simpanan serta hasil usaha perusahaannya, akan 

tetapi mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh modal dengan biaya yang 

murah. Fungsi perkreditan koperasi akan menyebabkan terbatasnya ruang operasi 

yang tersedia bagi para pelepas uang atau renternir, yang cenderung sangat 

merugikan pengusaha dan pedagang kecil pada umumnya. 

Berdasarkan bidang usahanya Koperasi Unit Desa dikelompokkan 

berdasarkan ragam jasa yang ditawarkannya, sedangkan berdasarkan jenis 

komoditinya Koperasi Unit Desa dikelompokkan berdasarkan jenis barang dan 

jasa yang menjadi objek usahanya. Berdasarkan jenis komoditi ini, Koperasi Unit 

Desa dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut : Koperasi 

Pertaman, Koperasi Peternakan, Koperasi Industri serta Kerajinan, dan Koperasi 

Jasa-Jasa (Azis, 198 1). 

Koperasi peternakan menurut Supartono (1986) adalah koperasi yang 

usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi peternakan 

biasanya beranggotakan para pemilik ternak dan para pekerja yang mata 

pencahariannya berkaitan secara langsung dengan usaha peternakan, sebagaimana 
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halnya dengan koperasi pertanian dapat dikelompokkan lebih jauh berdasarkan 

jenis tanamannya, maka koperasi peternakan juga dapat dirinci berdasarkan jenis 

ternaknya. Koperasi peternakan biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang 

hampir sama dengan koperasi pertanian. Yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah Koperasi Pengolaan Susu, Koperasi Unggas dan lain sebagainya. 

 

2.3 Modal Usaha 

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 (Soeharjo dan Dahlan, 1973). 

Modal adalah barang atau uang yang bersama-sama faktor-faktor produksi 

tanah dan tenaga keda menghasilkan barang-barang baru (Mubyarto, 1991). Setiap 

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). 

Hermanto (1996) menyatakan modal dibagi menjadi dua berdasarkan 

sifatnya, yaitu : 

1. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

2. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam sate masa periode 

produksi, misalnya uang tunai dan bibit. 



12 
 

Perbedaan fungsional antara modal kerja dan modal tetap adalah: 

1. Jumlah modal kerja adalah lebih fleksibel. Jumlah modal kerja dapat lebih 

mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan 

modal tetap sekali dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. 

2. Susunan modal kerja adalah relative variable. Elemen-elemen modal kerja 

akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal 

tetap adalah relative permanent dalam jangka waktu tertentu karena 

elemen-elemen dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan. 

3. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu pendek, 

sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam jangka waktu 

panjang. Untuk menentukan suatu modal masuk pada modal kerja atau 

modal tetap harus dilihat pada fungsi modal tersebut dalam perusahaan 

yang fungsi (Riyanto,1999). 

 

2.4 Biaya Produksi 

Biaya adalah satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses produksi 

untuk tercapainya suatu hasil produksi (Soedarsono,1986). Biaya dapat 

digolongkan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya tidak tetap (variable cost). 

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

terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap dalam usaha peternakan antara 

lain bunga modal, penyusutan dan asuransi. Biaya variable (variable cost) adalah 

biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi yang 

dilaksanakan. Biaya variable dalam bidang peternakan meliputi biaya pakan, 

kesehatan, pembelian ternak, upah tenaga kerja dan bahan bakar 
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(Prawirokusumo,1990). 

Biaya dalam pengertian ekonomi adalah semua beban yang harus 

ditanggung oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa agar siap 

digunakan oleh konsumen. Salah satu biaya yang harus ditanggung produsen 

dalam proses produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli 

faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam proses produksi (Anonymous, 

1992). 

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 diluar perusahaan. Biaya dikatakan sebagai 

opportunity cost yang merupakan biaya atas penggunaan suatu barang dalam 

suatu usaha tertentu yaitu manfaat yang dikorbankan atau kehilangan kesempatan 

dengan tidak menggunakan barang tersebut dalam penggunaan alternative 

terbaiknya (Lipsey, Steiner, dan Purvis, 1989). 

Boediono (1982) mengartikan produksi dalam arti lugs dan arti sempit. 

Produksi dalam arti sempit merupakan suatu proses pendayagunaan sumber -

sumber yang telah tersedia, yang mana diharapkan terwujudnya hasil yang lebih 

dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan produksi dalam arti bias 

merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber daya yang tersedia untuk 

mewujudkan hasil yang terjamin kualitas dan kuantitasnya yang terkelola dengan 

baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperhitungkan. 

Biaya produksi didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh seorang 

petani atau peternak dalam proses produksinya serta membawanya menjadi 

produk (Hermanto,1996). Wasis (1993) menyatakan bahwa biaya produksi adalah 
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pengorbanan-pengorbanan yang mutlak yang harus diadakan atau dikeluarkan 

agar diperoleh sesuatu hasil. 

Hasil yang diperoleh petani pada saat panen disebut produksi dan biaya 

yang dikeluarkan disebut biaya produksi. Biaya produksi dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu biaya-biaya yang berupa uang tunai misalnya upah kerja dan biaya in-

natura. Biaya panen, bagi hasil, sumbangan dan mungkin pajak-pajak dibayarkan 

dalam bentuk in-natura. Besar kecilnya bagian yang  berupa uang tunai ini sangat 

mempengaruhi pengembangan usaha ( Mubyarto, 1991). 

Pembagian biaya diatas biaya a produksi dapat dibagi menjadi biaya tetap 

dan tidak tetap. Nirwana (2000) menyatakan bahwa biaya produksi terdiri atas dua 

bagian utama, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variable (variable cost). 

Fixed cost (FC) atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantunc, 

pada jumlah produk yang akan dihasilkan. artinya biaya yang harus selalu tersedia 

meskipun proses produksi tidak atau belum dilakukan. Variable cost (VC) atau 

biaya variable atau biaya berubah merupakan biaya yang besar atau nilainya 

tergantung pada berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Dengan demikian, 

jika jumlah produksi yang dihasilkan besar maka biaya yang diperlukan juga 

besar. 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa penambahan dari keseluruh biaya 

tetap dan biaya variable adalah biaya total (Total cost) atau biasa dirumuskan 

menjadi TC = FC + VC. 

Penentuan harga maksimum, peternak biasanya menetapkan biaya 

produksi per liter susu. Biaya produksi rata-rata yaitu biaya produksi total dibagi 

dengan jumlah produksi (Mubyarto.1991). 
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2.5 Penerimaan 

Penerimaan (Revenue) merupakan nilai uang yang diperoleh dari 

penjualan hasil produksi. 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 karma itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu (Budiono, 1992). 

Pengertian penerimaan dalam usaha tarsi 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 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, 1993). 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 karma itu besar kecilnya penerimaan usaha sapi perah sangat 

tergantung pada jumlah produksi susu dan penjualan susu. 
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2.6 Laba Usaha 

Laba adalah jumlah rupiah yang didapat dari pendapatan bersih suatu 

usaha (Prawirokusumo,1990). Besar kecilnya laba yang diperoleh dipengaruhi 

juga oleh besar kecilnya modal usaha yang ditanamkan. Semakin besar modal 

usaha semakin besar pula laba yang didapatkan dan sebaliknya. Jumlah 

keuntungan yang diperoleh dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam mengelola 

usaha atas modal yang ditanamkan. 

Keuntungan merupakan jumlah pendapatan yang dicapai dikurangi dengan 

biaya-biaya. Keuntungan adalah tujuan utama dalam pembukaan usaha yang 

direncanakan. Semakin besar keuntungan yang diterima, semakin layak 

pembukaan usaha yang dikembangkan (Ibrahim,1998). Keuntungan menurut 

Winardi (1988) adalah penerimaan total yang telah dicapai setelah dikurangi 

dengan biaya produk yang dikeluarkan. Pengusaha menghitung keuntungan 

dengan memperhatikan serta membandingkan antara harga jual barang di pasar 

atau harga pasar dengan harga pokok agar dapat dihitung untung rugi dari suatu 

usaha yang bersangkutan. 

Nirwana (2003) menyatakan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain Skala usaha, efisiensi penggunaan tenaga kerja, produksi yang 

dihasilkan, modal, pemasaran hasil dan tingkat pengetahuan peternak. Pendapatan 

bersih usaha tani dapat diketahui dengan mengukur imbalan yang diperoleh 

keluarga tani dalam mengeluarkan faktor-faktor produksi tenaga kerja 

pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan 

kedalam usaha tani (Tjondrokusumo,1990). 

Usaha dikatakan berhasil jika situasi pendapatannya memenuhi syarat 
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cukup untuk membayar semua sarana produksi termasuk biaya angkutan dan 

administrasi, cukup untuk membayar bunga modal yang ditanam termasuk sewa 

tanah dan depresi, dan cukup untuk membayar upah dan jasa-jasa lain yang 

dilibatkan dalam usaha (Riyanto,1999). 

 

2.7 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 melakukan. 

sesuatu. Profitabilitas berarti kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan usahanya (Subroto, 1984). 

Profitabilitas merupakan hubungan antara laba yang didapat 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 efektif 

seluruh usaha pada pengelolaan perusahaan tersebut (Gluech dan Jauch, 1994). 

Profitabilitas adalah alat untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan. dimana rasio-rasio vang menghubungkan laba dengan 

penjualan digunakan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam 

mengendalikan biaya penjualan. sedangkan rasio-rasio yang menghubungkan laba 

dengan investasi. 

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

profitability ratio mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari hasil penjualan dan investasi. Pengukuran 
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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, 1994). 

Profitabilitas tergantung pada analisis ekonomi dan keberhasilan 

implementasi dari proyek investasi baru. Mendefinisikan dan mengembangkan 

perubahan arcs kas relevan yang diakibatkan oleh keputusan investasi serta 

mempertimbangkan hasilnya melalui proses penilaian ekonomi berdasarkan 

teknik arus kas relevan yang diakibatkan oleh keputusan investasi serta 

mempertimbangkan hasilnya melalui proses penilaian ekonomi. 

Jenis rasio yang tersedia untuk menilai perusahaan secara singkat dapat 

dijelaskan dari sudut pandang manajemen berkaitan dengan efektifitas operasi, 

efektifitas pemanfaatan modal dan profitabilitas yang dicapai atas aktiva yang 

digunakan. Ukuran-ukuran ini semuanya dipengaruhi sampai titik tertentu oleh 

ketidakpastian yang ada di dalam metode penilaian dan akuntansi, tetapi secara 

wajar tentang kinerja suatu perusahaan dan juga menyarankan bidang-bidang yang 

memerlukan analisis lebih lanjut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2011 di 

Koperasi Unit Desa "Karang Ploso" Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso 

Kabupaten Malang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu pemilihan 

lokasi secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu (Chadwick dan Bahr,1991). 

Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak pemilik dan 

karyawan perusahaan. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung dari sumber-sumber lain misalnya jurnal internet, buku-buku dari 

lembaga terkait. 

 

3.3 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan 

menggunakan tabel dari angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian 

dengan menggunakan rumus-rumus ekonomi sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga dapat memberikan gambaran realitas yang ditemukan dari penelitian. 

Rumus yang digunakan antara lain: 
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1. Biaya Total (Total Cost), yaitu terdiri dari: 

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

walaupun terjadi perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu 

seperti penyusutan kendaraan, bunga modal, pajak kendaraan, dan asuransi 

kendaraan. (Prawirokusumo, 1990) 

• Biaya variable (variable cost) adalah biaya yang selalu berubah sesuai 

dengan perubahan volume produksi yang dilaksanakan, yaitu seperti bahan 

bakar, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan serta pengeluaran 

pengemudi. 

Rumus: TC = FC+VC 

Keterangan   :  TC = total cost (biaya total) 

 FC =fixed cost (biaya tetap) 

 VC = variable cost (biaya tidak tetap) 

     (Bishop dan Tossaint, 1979) 

2. Penyusutan (Depreciation) dihitung dengan menggunakan straight line 

method, yaitu nilai awal dikurangi nilai akhir per satuan waktu pemakaian. 

Rumus : 
Wp

HawHakD −
=  

Keterangan : D  = Depreciation / penyusutan (Rp/hr) 

Haw  = Nilai awal barang (Rp) 

Hak = Nilai akhir barang (Rp) 

Wp = Waktu pakai (hr) 

3. Penerimaan Total (Total Revenue) 

Rumus  : TR = Pq x Q 
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Keterangan :   TR = total revenue (penerimaan total) 

  Pq = price of quantity (harga satuan) 

  Q = quantity (output) 

      (Bishop dan Tossaint, 1979) 

4. Pendapatan  

Rumus  :    π = TR – TC 

Keterangan :  π   = pendapatan (Rp/bulan) 

 TR = total revenue (Rp/bulan) 

 TC = total cost (Rp/bulan) 

      (Bishop dan Tossaint, 1979) 

5. Analisis profitabilitas  

• Rasio gross profit margin (GPM) 

Rumus : %100x
besihpenjualan

kotorlabaGPM =  

• Rasio Net Profil Margin (NPM) 

Rumus : %100x
bersihpenjualan

bersihLabaNPM =  

• Rasio return on investment (ROI) 

Rumus : %100
mod

x
al

pajaksebelumLabaROI =  

• Rasio Return on equity (ROE) 

Rumus : %100
mod

x
al

pajaksetelahLabaROI =  
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3.4 Batasan Istilah 

1. Biaya (Cost) adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk 

kelangsungan usaha. 

2. Biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang digunakan untuk kelangsungan 

usaha yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output. 

3. Biaya tidak tetap, (variable cost) adalah biaya yang berubah sesuai dengan 

perubahan besarnya produksi. 

4. Biaya total atau total biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang 

dipakai dalam usaha peternakan yang meliputi biaya tetap dan biaya tidak 

tetap. 

5. Modal usaha adalah total modal tetap ditambah total modal kerja. 

6. Modal tetap, yaitu modal yang tidak habis digunakan dalam satu periode 

produksi dan dapat mengalami penyusutan berdasarkan jenis dan waktu, 

misalnya tanah dan bangunan. 

7. Modal kerja, yaitu modal yang habis digunakan dalam satu masa periode 

produksi, misalnya uang tunai dan bibit. 

8. Penyusutan adalah penurunan nilai faktor-faktor produksi akibat 

penggunaan dalam proses. 

9. Pendapatan merupakan hasil pengurangan dari total output dengan total 

input. Sedangkan penerimaan merupakan nilai dari jumlah produk yang 

dihasilkan dikalikan dengan harga jual per unitnya. 

10. Profitabilitas adalah hubungan laba yang didapat dengan hasil penjualan 

dari kegiatan perusahaan. 

11. Gross Profit Margin adalah perbandingan laba kotor dengan penjualan 
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bersih yang pengukurannya dalam satuan persen. 

12. Net Profit Margin adalah perbandingan laba bersih dengan penjualan 

bersih yang pengukurannya dalam satuan persen. 

13. Return on Investment adalah perbandingan laba bersih sebulan pajak 

dengan modal yang pengukurannya dalam, satuan persen. 

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

modal yang pengukurannya dalam satuan persen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum KUD “Karangploso” Malang 

4.1.1 Sejarah KUD “ Karangploso” Malang 

 KUD  “Karangploso” merupakan pengembangan dari Badan Usaha Unit 

Desa (BUUD) “Karangploso” yang berdiri pada tanggal 1 Februari 1973, dan 

bergerak dalam bidang pertanian. Tanggal 18 Februari 1981 BUUD 

“Karangploso” berubah nama menjadi KUD “Karangplosodengan status badan 

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

mempunyai tiga unit usaha yang meliputi unit penggilingan padi (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 KCK, (3) 

Unit RMU, (4) Unit Distribusi, (5) Unit Sapi Perah, (6) Unit 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, (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 sector tenaga kerja sehingga unit usaha semakin sempit 
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dan 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 manajemen 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 Karangploso terletak 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 

timer 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 



26 
 

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 9100 liter/hari dan populasi sebanyak 

2324 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 orang 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 orang 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 situ garis lurus dimana semua keputusan ada di Langan 

pimpinan perusahaan dan kemudian staf sebagai kontrol dan memberi masukan-

masukan. 

Struktur organisasi KUD Karangploso dapat dilihat pada lampiran 1. Pada 

struktur tersebut terlihat bahwa rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan 

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

kasir, bagian administrasi 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 penclapat 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 

merupakan pemegang kuasa dalam rapat anggota. Hal ini sesuai dengan 
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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-kebijakan 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 sesuai 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 

tertinggi dari karyawan koperasi. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh 
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pengurus sehingga manajer harus mempertanggungjawabkan 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. 

 

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 537 orang. Unit sapi perah bertugas untuk mengetahui 
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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 

Struktur organisasi 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 

meningkatkan produksi dan kualitas susu. Bagian keswan/lB bertugas untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan keswan/lB, 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 
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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 

9100 liter per hari. Harga susu yang diterima peternak dari pihak KUD sekitar 

Rp.2.800,00 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 
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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 

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

Karangploso periode tahun 2008-2010 dapat dilihat pada grafik 1. 

 

Grafik 1 menunjukan bahwa pada periode tahun 2008 sampai 2010 

produksi susu rata-rata per hari mengalami fluktuasi, pada tahun 2008 jumlah 

produksi susu rata-rata per hari sebesar 9.342,78 liter pada tahun 2009 meningkat 

sebesar 4,08% menjadi 9.632,89 dan pada tahun 2010 jumlahnya 7.189,64 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 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Struktur Modal Sendiri KUD Karangploso Periode Tahun 2008 
sampai 2010 

Keterangan Tahun 
2008 % 2009 % 2010 % 

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 2011 
 

Tabel 1 menunjukkan struktur modal sendiri yang dimiliki oleh KUD 

Karangploso untuk periode tahun 2008 sampai 2011 Berdasarkan tabel 1 dapat 

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

2008 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 2010 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 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Struktur Biaya produksi KUD karangploso periode tahun 2008 
sampai 2010 

Keterangan Tahun 
2008 % 2009 % 2010 % 

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  8.987.810.960  9.475.468.649  
Sumber : Data Primer Diolah 2011 
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Tabel 2 menunjukkan rincian biaya produksi yang dikeluarkan KUD Karangploso 

periode tahun 2008 sampai 2010. Biaya tertinggi yang dikeluarkan adalah untuk 

pembayaran susu ke peternak, biaya pembayaran susu pada tahun  2008 sebesar 

Rp. 7.410.457.80, tahun 2009 turun menjadi Rp. 6.477.410.561dan pada tahun 

2010 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 2008 sampai 2010 adalah sebesar Rp. 9.897.421.024 yaitu 

pada tahun2008  dan terendah pada tahun  2009 sebesar Rp. 8.921.446.953. 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 2008 sampai 2010 dapat 

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

Karangploso periode tahun 2008 sampai 2010. Tahun 2008 total biaya produksi 

yang dikeluarkan sebesar Rp. 9.897.421.024, pada tahun 2009 turun sebesar 

14,81% menjadi Rp. 8.921.446.953 sedangkan untuk tahun 2010 jumlahnya 

sebesar Rp.9.521.864.538 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 periode tahun 2008 sampai 

2010 dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

  



38 
 

Tabel 3. Struktur Penerimaan KUD Karangploso Tahun 2008 sampai 2010 

Keterangan Tahun 
2008 % 2009 % 2010 % 

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 bergs  - - - 70.025.500 0,65 
Susu pedet (ke 
peternak) 

405.293.257 3,81 38.02080 0,42 263.554.035 2,46 

Keuntungan unit 
toko 

8.797.493 ) 0.08 8.799.18 0,09 9.990.824 0,09 

Penjualan pakan 
temak 

1.498.600.898 14,10 1.770.458.712 19,46 1.547.271.083 14,47 

Bungs sampan 
pinjam 

33 1.710.000 0,3 83.434.84'0 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 

 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 
orizanisasi 

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

Pendapatan 
pengembangan 

5.365.000 0,05 13.390.000 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 

10.703.296.638  9.157.248.413  10.783.421.428   

Sumber : Data Primer Diolah 2011 
 

Tabel 3 menunjukkan sumber dan jumlah penerimaan KUD Karangploso 

periode tahun 2008 sampai 2010. 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 
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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 2008 jumlah penerimaan dari 

penjualan susu sebesar Rp, 8.309.486.822 dan dari penjualan pakan ternak 

Rp.1.498.600.898, tahun 2009 penjualan susu sebesar Rp. 6.810.488.380 dan 

penjualan pakan ternak sebesar Rp. 1.770.458.712, sedangkan pada tahun 2010 

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 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada grafik 3. 

 

Grafik 3 menunjukkan fluktuasi jumlah penerimaan yang diperoleh KUD 

Karangploso periode tahun 2008 sampai 2010. Tahun 2008 penerimaan yang 

diperoleh sebesar Rp. 10.703.296.638, tahun 2009 turun sebesar 14,43% menjadi 

Rp.9.157.248.413 dan pada tahun 2010 jumlah penerimaan sebesar 

Rp.10.783.421.428 atau mengalami peningkatan 14,91% dibandingkan tahun 

2009. 
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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 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Pendapatan KUD Karangploso periode tahun 2008 sampai 2010 

Keterangan 
Tahun 

2008 2009 2010 

Penerimaan 10.703.296.638 9.157.248.413 10.783.421.428 

Maya produksi 9.897.421.024 8.321.446.953 9.521.864.538 

Pendapatan operasional 994.273.493 852.477.993 1.254.167.011 

Pendapatan sebelum pajak 905.875.614 835.901.460 1.261.556.890 

Pajak pendapatan 10% 90.587.561 83.580.147 126.155.689 

Pendapatan setelah pajak 815.288.053 742.221.313 1.135.401.201 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Tabel 4 menunjukkan pendapatan yang diperoleh KUD Karangploso 

periode tahun 2008 sampai 2010. Pendapatan kotor yang diperoleh KUD 

Karangploso periode tahun 2008 sampai 2010 adalah sebesar Rp. 905.875.614; 

Rp. 835.901.460; Rp. 1.135.401.201. 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 2008 sampai 2010 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. 815.288.053 pada tahun 

2008, Rp. 742.221.313 pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 sebesar 

Rp.1135.401.201. Fluktuasi pendapatan yang diperoleh KUD Karangploso 
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periode tahun 2008 sampai 2010 dapat dilihat pada grafik 4 di bawah ini. 

 

Grafik 4 menunjukkan fluktuasi pendapatan bersih yang diterima KUD 

Karangploso periode tahun 2008 sampai 2010. Pada tahun 2008 pendapatan 

bersih yang diperoleh sebesar Rp. 815.288.053, tahun 2009 turun sebesar 10,24% 

menjadi Rp.742.221.313 dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.135.401.201 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 analisa 

profitabilitas dibandingkan standart industri dapat dilihat pada tabel dan grafik 5. 
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Tabel 5. Perhitungan Rasio Profitabilitas  

Keterangan 2008 2009 2010 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 2011 

 

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 

2008,2009, dan 2010, nilai tersebut berada di bawah standart industri yaitu 

sebesar 26,6% 

Rasio Profitabilitas 
Grafik 5. Perhitungan Analisis profitabilitas KUD Karangploso 
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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 2008, 2009 dan 2010. Nila GPM cenderung naik dan 

kenaikan pertumbuhan cukup tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 

3,73%. Hal ini terjadi karena 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 2008 

sampai 27 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 
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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. 

c. Net Profit Margin (NPN) 

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 

2008 hingga 2010 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 2008 ke 2009 nilai NPM mengalami penurunan 

sebesar 0,96%. Tahun 2010 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 
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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 2008-2010 lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran3. 

d. Total Assets Turnover (Pengembalian Aktiva atas Penjualan) 

Total Assets Turnover (TAT) menunjukkan tingkat efisiensi 

penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume 

penjualan tertentu. Nilai TAT KUD Karangploso tahun 2008 sampai 2010 

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 
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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 2008 hingga 2010 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. 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 2008 ke2009 nilai ROI mengalami penurunan yaitu sebesar - 

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

Tahun 2010 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 2008 hingga 2010 berturut-turut adalah 50,82%; 41,51% dan 51,03% 
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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 semakin efisien pengunaan modal sendiri dalam menghasilkan 

keuntungan. Nilai ROE paling tinggi terjadi pada tahun 2008 ke 2010 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 2008-2010 dapat dilihat pada lampiran. 

4.3.6 Penilaian Terhadap Profitabilitas KUD Karangploso 

Analisis rasio profitabilitas merupakan cara untuk mengukur 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 2008 sampai 2010 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 mempertahankan kegiatan operasi dalam menghasilkan laba kotor, laba 
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operasional, dan laba bersih setelah pajak, dikarenakan tingginya. biaya operasi 

yang harus dikeluarkan selama kegiatan operasi dan harga pokok penjualan yang 

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. 

 

4.4 Efisiensi Usaha 

Keberhasilan suatu usaha selain dinilai melalui analisis profitabilitas juga 

dapat dilihat melalui tingkat efisiensi usaha dengan rumus B/C ratio. Efisiensi 

diukur melalui perbandingan tingkat penerimaan dan biaya produksi. Perhitungan 

efisiensi usaha KUD karangploso periode tahun 2008 sampai 2010 dapat dilihat 

pada tabel 6. 

Tabel 6. Efisiensi usaha berdasarkan R/C Ratio KUD Karangploso    

Tahun 
Total revenue 

(Rp) 
Total cost R/C ratio 

2008 10.703.296.638 9.897.421.024 1,09 

2009 9.157.248.413 8.921.446.953 1,1 

2010 10.783.421.428 9.521.864.538 1,09 

Sumber : Data Primer Diolah, 2011 

Suatu usaha dikatakan layak apabila hasil perhitungan R/C ratio lebih 

besar dari satu. Nilai R/C ratio tertinggi pada tahun 2009 sebesar 1,1. Efisiensi 

usaha berdasarkan R/C ratio KUD Karangploso tahun 2008 sampai 2010 adalah 

1,09; 1,1 dan 1,09 yang berarti selama periode tahun 2008 sampai 2010 KUD 

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

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

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

tahun 2008 sampai 2010, berada di atas standart rata-rata industri yaitu 

untuk OPM sebesar 10,15%,GNPM 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 2008 sampai 2010 diperoleh 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 melakukan 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  Pengawas  

Manajer  
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Bag. Akuntansi  

Kep. Unit 
Simpan 
pinjam  

Kep. Unit 
Jasa  

Kep. Unit 
Sapi Perah  

Kep. Unit 
Pertanian   

Kep. Unit 
RMU   

Kepala Unit 

Administrasi umum  Administrasi Keuangan  

Bag. 
Produksi  

Bag. 
Laborat  

Bag. 
Keswan/IB 

Bag. 
Angkatan  
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Lampiran 2. Perhitungan keuangan tahun 2008-2010 

Rumus keuntungan : 

 π = TR – TC 

keuntungan  = Rp. 10.703.296.638– Rp. 9.897.421.024 

Tahun 2008 

  = Rp. 901.351.493 

keuntungan  = Rp. 9.157.248.413 – Rp. 8.921.446.953 

Tahun 2009 

  = Rp. 809.556.438 

Keuntungan  = Rp. 10.783.421.428 – Rp. 9.521.864.538 

Tahun 2010 

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

√ Gross Profit Margin (GPM) = %100x
Penjualan

KotorLaba
 

GPM = 

Tahun 2008 

%100
638.296.703.10

413.920.728.9638.296.703.10 x−  

 = 8,48% 

GPM = 

Tahun 2009 

%100
413.248.157.9

960.810.287.8413.248.157.9 x−  

 = 8,9% 

GPM = 

Tahun 2010 

%100
428.421.783.10

649.468.475.9428.421.783.10 x−  

 = 11,82% 

√ Operating profit Margin (OPM) = %100x
Penjualan

OperasiLaba
 

OPM = 

Tahun 2008 

%100
638.296.703.10

413.598.636.9638.296.703.10 x−  

 = 9,35% 

GPM = 

Tahun 2009 

%100
413.248.157.9

405.889.244.8413.248.157.9 x−  

 = 9,37% 

GPM = 

Tahun 2010 

%100
428.421.783.10

934.686.437.9428.421.783.10 x−  

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

√ NPM = %100x
Penjualan

pajaksetelahBersihLaba
 

Tahun 2008 

NPM = %100
638.296.703.10

053.288.815 x  

 = 7,63% 

Tahun 2009 

NPM = %100
413.248.157.9

313.221.742 x  

 = 6,67% 

Tahun 2010 

NPM = %100
428.421.783.10
201.401.135.1 x  

 = 11,26% 

√ TAT = kalix
AktivaTotal

Penjualan 1  

TAT  = 

Tahun 2008 

kalix1
100.719.528.12
638.296.703.10  

 = 0,85 kali  

TAT  = 

Tahun 2009 

kalix1
335.453.838.12
413.248.157.9  

 = 0,71kali  

TAT  = 

Tahun 2010 

kalix1
348.875.351.13
428.421.783.10  

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

√ (ROI) = %100x
aktivaTotal

pajaksetelahbersihLaba  

ROI = 

Tahun 2008 

%100
100.719.528.12

053.288.815 x  

 = 6,48% 

ROI = 

Tahun 2009 

%100
335.453.838.12

313.221.742 x  

 = 5,67% 

ROI = 

Tahun 2010 

%100
348.875.351.13
201.401.135.1 x  

 = 8,19% 

√ (ROE) = %100
mod

x
sendirielTotal

pajaksetelahbersihLaba  

ROE  = 

Tahun 2008 

%100
237.177.597.1

053.288.815 x  

 = 50,82% 

ROE  = 

Tahun 2009 

%100
879.655.755.1

313.221.742 x  

 = 41,50% 

ROE  = 

Tahun 2010 

%100
486.581.145.2
201.401.135.1 x   

 = 51,02% 
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Lampiran 6. Perhitungan R/C ration  

Rumus  : 
ttotal

venue
cos

Re  

R/C ratio  = 

Tahun 2008 

024.421.897.9
638.296.703.10  

  = 1,09 

R/C ratio  = 

Tahun 2009 

953.446.321.8
413.248.157.9  

  = 1,1 

R/C ration  = 

Tahun 2010 

538.864.521.9
428.421.783.10  

  = 1,09 
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Lampiran 7. Rincian biaya dan Pendapatan KUD Karangploso 2008,2009 

dan 2010 

No Keterangan 2008 2009 2010 
1 Pendapatan    

 Penjualan susu 8.309.486.822 6.810.488.380 7.389.948.781 
 Penjualan barang 

dagangan (toko) 
  197.001.050 

 Pejualan pupuk 
umum 

  416.248.100 

 Penjualan beras - - 70.025.500 
 Susu pedet (ke 

peternak) 
405.293.257 38.028.380 263.554.035 

 Keuntungan unit 
toko 

8.797.493 8.799.186 9.990.824 

 Penjualan pakan 
ternak 

1.498.600.898 1.770.458.712 1.547.271.083 

 Bunga simpan 
pinjam 

31,710.000 83.434.840 26.896.000 

 Pendapatan Keswan 
IB 

51.400.304 33.392.345 63.492.400 

 Pendapatan proses 
RMU 

46.473.600 63.333.800 65.434.000 

 Pendapatan Mitra 902.916. 626.673 750.036 
 Pendapatan DPWK 7.823.400 - 5.104.475 
 Pendapatan unit-unit 31.000.000 120.710.000 84.447.514 
 Pendapatan unit 

listrik 
55.109.085 45.935.410 44.053.685 

 Pendapatan unit 
organisasi 

67.800.000 13.950.000 15.000.000 

 Pendapatan 
pengembangan 

5.365.000 13.380.000 15.964.000 

 Pendapatan lain-lain 111.109.131 94.829.672 25.180.683 ) 
 Total Pendapatan 10.703.296.638 9.157.248.413 10.783.421.428 

2 Biaya    
 Pembelian susu 7.410.457.801 6.477.410.561 6.123.086.580 
 Pembelian pakan 

ternak 
1.676.525.095 959.818.385 1.539.148.460 

 Pembelian barang 
dagangan (toko) 

 - 197.001.050 

 Pembelian pupuk   416.248.100 
 Pembelian beras   70.025.500 
 Bunga modal usaha 29.322.000 42.921.555 37.781.715 
 Biaya gaji  

karyawan 
209.358.900 306.827.600 348.665.167 

 Penyusutan aktiva 
tetap 

63.000.000 - - 

 Biaya listrik dan air 3.453.246 3.676.530 4.214.606 
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 Proses susu dan 
laborat 

336.803.371 497.156.329 710.105.971 

 Biaya operasionil 
pengadaan pakan 

- - 15.430.000 

 Total Biaya 9.897.421.024 8.321.446.953 9.521.864.538 
 Keuntungan 

sebelum pajak 
905.875.614 835.801.460 1.261.556.890 

 Pajak 10% 90.587.561 83.580.147 126.155.689 
 Keuntungan 

setelah pajak 
815.288.053 742.221.313 1.135.401.201 
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Lampiran 8. Neraca KUD Karangploso Tahun 2008,2009 dan 2010 

No Keterangan 2008 2009 2010 
1 Aktiva lancar    

 Kas dan Bank 169.898.096 162.304.785 126.277.130 
 Piutang 11.067.499.093 11.232.128.587 11.750.806.116 
 Penyisihan pilitang (26.054.330) (26.054.330) (187.068.878) 
 Persediaan - - 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 1.330.244.757 1.544.151.657 1.706.838.341 
 Akumulasi 

penyusutan 
(388.871.673) (512.871.673) (591.871.084) 

 Tanah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 
 Jumlah aktiva 

tetap 
1.191.373.084 1.281.279.984 1.364.967.257 

4 Aktiva lain-lain    
 Aktiva titipan 1.440.640 1.440.640 5.201.937 
 Kewajiban titipan (1.440.640) (1.440.640) - 
 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 7.786.272.306 7.786.272.306 7.781.110.564 
 Hutang usaha 779.967.986 883.573.821 1.022.114.453 
 Dana bagian SHU 82.476.838 101.708.806 128.052.107 
 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 5.105.000 5.105.000 5.105.000 
 Simpanan wajib 40.077.549 53.498.220 57.107.640 
 Simpanan anggota 

TR 
- - 66.951.500 

 Cadangan khusus 1.067.923.720 1.178.219.051 1.470.958.975 
 Donasi 11.259.000 11.259.000 11.259.000 
 Cadangan koperasi 156.254.347 172.893.752 194.063.966 
 Sisa Hasil Usaha 66.557.621 84.680.856 90.135.405 
 Tanah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 
 Jumlah kekayaan 

bersih 
1.597.177.237 1.755.655.879 2.145.581.486 

 Total Kewajiban 13.437.809.376 13.709.980,298 14.249.639.956 
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