
1 

 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor peternakan merupakan salah satu sub-sektor pertanian yang memiliki 

nilai strategis yang tinggi, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan non-

karbohidrat yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, 

peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan.  

Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan dibeberapa wilayah Indonesia 

memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agribisnis susu sapi. Dari 

sisi permintaan, produksi susu dalam negeri baru memasok tidak lebih dari 30 

persen dari jumlah permintaan total, sedangkan sekitar 70 persen berasal dari 

impor (Kementan 2014). Hal ini menunjukkan bahwa masih tinggi peluang untuk 

melakukan pemberdayaan usaha ternak sapi perah untuk meningkatkan produksi 

susu nasional dalam upaya mengurangi impor susu. 

 

Tabel 1 Data produksi susu segar nasional dan Provinsi Jawa Barat 
 

Tahun 
Produksi susu segar 

Nasional (ton) 

Produksi susu segar Jawa 

Barat (ton) 
Persentase (%) 

2010 909533 262177 28,83% 

2011 974694 302603 31,05% 

2012 959731 281438 29,32% 

2013 786849 255548 32,48% 

2014 800749 258999 32,34% 

2015 835125 249947 29,93% 

2016 852951 256206 30,04% 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017) 

 

Jawa Barat, provinsi yang memiliki potensi dalam produksi susu sapi 

merupakan sebuah wilayah yang memiliki kondisi alam yang cukup baik untuk 

melaksanakan usaha peternakan sapi perah. Tabel 1 menunjukkan potensi Jawa 

Barat dalam produksi susu sapi domestik. Data tersebut menunjukkan bahwa 

kontribusi Jawa Barat dalam produksi susu segar nasional berkisar antara 28 

persen hingga 32 persen. Namun dalam pertumbuhannya mengalami stagnasi. Hal 

ini menunjukkan perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan produksi susu sapi di 

Jawa Barat untuk meningkatkan kontribusi produksi susu sapi segar nasional. 

Usaha peternakan sapi perah menghadapi tantangan untuk berkembang. 

Tantangan tersebut dipicu adanya permasalahan yang dihadapi oleh peternakan 

sapi perah antara lain keterbatasan modal, skala usaha belum mencapai skala 

ekonomis, masih bersifat tradisional, produktivitas ternak yang masih rendah, 

teknologi yang belum dilaksanakan secara terpadu dan persaingan global dengan 

negara-negara tetangga yang memasarkan produknya di Indonesia (Rahardi 2003). 

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, maka diperlukan sebuah wadah 

yang dapat menampung peternak susu sapi perah agar dapat meningkatkan skala 

usaha dan dapat menerapkan teknologi yang lebih modern demi meningkatkan 

produktivitas dari peternakan susu sapi perah. Salah satu wadah untuk 
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menampung peternak susu sapi agar dapat meningkatkan skala usahanya adalah 

koperasi. 

Koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) non-perbankan 

memiliki peran sebagai penunjang perekonomian negara beserta masyarakat yang 

berada di dalam negara tersebut. Koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan pada prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang didasarkan atas azas kekeluargaan (UU Republik Indonesia 

nomor 25, 1992). 

Keberadaan koperasi memiliki peran penting dalam membantu mengatasi 

permasalahan ekonomi masyarakat. Koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi 

rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan sebagai badan usaha dan menjadi 

gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat (Rahardjo 

2011). Pada tahun 2014 terdapat 56,5 juta unit usaha, sebanyak 98,79% 

merupakan usaha mikro, 1,11% merupakan usaha kecil, 0,09% merupakan usaha 

menengah, dan 0,01% merupakan usaha besar. Untuk mengembangkan usaha 

tersebut diperlukan dana yang relatif besar, namun dari seluruh UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) tersebut hanya 30% yang dikategorikan sebagai 

usaha yang bankable atau dengan kata lain memiliki akses dan layak untuk 

mendapatkan pinjaman dari bank, artinya ada 70% usaha yang memerlukan 

bantuan pendanaan namun tidak dapat melakukan pinjaman ke bank (Kementerian 

Koperasi dan UKM 2014). Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat peran 

koperasi sebagai lembaga keuangan non-perbankan menjadi penting.  

Tabel 2 Perkembangan koperasi nasional 

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 

Jumlah 

Koperasi 

170 482 188 181 194 295 209 488 212 135 

Jumlah 

Koperasi Aktif 

124 855 133 666 139 321 147 249 150 223 

Jumlah 

Anggota 

Koperasi Aktif 

30 461 121 30 849 913 33 869 439 36 443 953 37 783 160 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (2017) 

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah koperasi 

mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi hingga pada tahun 2015, 

jumlah koperasi yang ada di Indonesia adalah sebanyak 212.135 unit dengan 

jumlah koperasi aktif sebanyak 150.223 unit dan jumlah anggota sebanyak 

37.783.160 orang (Kementerian Koperasi dan UKM 2017). Data ini menunjukkan 

bahwa koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang kehadirannya 

dibutuhkan oleh pemilik usaha yang tidak bankable namun memiliki potensi 

untuk berkembang. 

Salah satu wilayah yang memiliki koperasi yang tergabung didalam 

Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) yaitu Kabupaten Kuningan. 

Kabupaten Kuningan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang 

memiliki usaha ternak sapi perah yang cukup berkembang dengan ditunjang oleh 

ketersediaan koperasi dan industri pengolahan susu. Koperasi peternakan sapi 

perah yang menjadi wadah anggota dalam menjalankan usaha sebagai penampung 

susu, penyedia pakan konsentrat, pelayanan medis dan kesehatan ternak. 
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Kecamatan Cigugur merupakan sentra usaha sapi perah di Kabupaten Kuningan, 

namun dalam pelaksanaan usaha susu sapi perah di kecamatan ini masih 

menggunakan teknologi yang sederhana sehingga masih belum memberikan hasil 

yang optimal. Untuk mengoptimalkan hasil produksi susu sapi maka dibentuklah 

sebuah koperasi sebagai sarana untuk mengakomodir modal agar dapat 

meningkatkan skala produksi dan juga mengaplikasikan teknologi yang lebih 

modern. Salah satu koperasi susu sapi yang berada di Kabupaten Kuningan adalah 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha. 

Sebagai sebuah koperasi susu sapi perah, KSU Karya Nugraha merupakan 

koperasi yang berlokasi di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. KSU Karya 

Nugraha merupakan salah satu koperasi yang sudah tergabung dalam GKSI. 

Koperasi ini bergerak pada bidang penyerapan dan penyaluran susu sapi perah dan 

memiliki unit bisnis utama, yaitu penjualan susu sapi perah. Koperasi ini pada 

tahun 2016 memiliki anggota sebanyak 785 orang dan merupakan koperasi susu 

dengan anggota terbanyak di Kabupaten Kuningan. Selain unit usaha penjualan 

susu sapi perah, koperasi ini memiliki unit usaha lain, yaitu unit usaha pakan 

konsentrat dan unit usaha yang baru didirikan pada tahun 2014 yaitu unit usaha 

peternakan dan pembibitan sapi. 

Tabel 3 Koperasi produksi harian tertinggi GKSI Jawa Barat 
 

Koperasi 
Produksi Susu 

Harian (ton) 
Pemasaran 

Produk 

Olahan Susu 

Koperasi Peternak Sapi 

Bandung Utara 

(KPSBU) 

145,959 
PT FFI, PT Diamond, PT 

ISAM 

Yoghurt, 

Pasteurisasi 

Koperasi Peternakan 

Bandung Selatan 

(KPBS) 

81,329 

PT Frisian Flag Indonesia, 

PT Ultrajaya Milk Industry, 

PT Indolakto Indomilk, CV 

Cita Nasional 

Butter, 

Mozarella, 

Ice Cream, 

Cream 

Cheese, 

Yoghurt 

KSU Karya Nugraha 29,262 
PT Ultra Jaya, Konsumen 

Langsung  
Koperasi Peternak 

Garut Selatan (KPGS) 
24,531 

PT Indolakto, PT Ultra 

Jaya, PT ISAM 

Yoghurt, 

Pasteurisasi 

KUD Boyongbong 23,998 
PT FFI, PT ISAM, PT 

Diamond Cold Storage  

KSU Tandangsari 22,336 

PT Ultra Jaya, Garuda 

Food, PT ISAM, Konsumen 

Tunai 

Yoghurt, 

Keju Edam, 

Butter 

Sumber : Gabungan Koperasi Susu Indonesia (2016) 

Tabel 3 menunjukkan bahwa KSU Karya Nugraha merupakan salah satu 

dari enam koperasi yang memiliki produksi harian tertinggi di GKSI Provinsi 

Jawa Barat. Produksi harian KSU Karya Nugraha mencapai 29,262 ton per hari. 

Jika dibandingkan dengan beberapa koperasi yang memiliki skala produksi yang 

cukup serupa, KSU Karya Nugraha masih menjual hasil susu murninya hanya 

pada satu mitra yaitu PT Ultra Jaya, hal ini menimbulkan resiko yang tinggi 

karena apabila PT Ultra Jaya menghentikan atau mengurangi penerimaan susu 

dari KSU Karya Nugraha, maka revenue stream yang didapatkan oleh KSU akan 

hilang. Hal lain yang bisa disimpulkan berdasarkan tabel 3 adalah KSU Karya 
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Nugraha belum melakukan pengolahan terhadap susu murninya sehingga belum 

mendapatkan nilai tambah yang optimal dari hasil bisnis utamanya. 

 
Sumber : Laporan Akhir Tahun KSU Karya Nugraha 2011-2016 diolah 

Gambar 1 Harga Jual dan HPP susu sapi KSU Karya Nugraha 

 

Gambar 1 menunjukkan data harga beli dari peternak, harga pokok 

produksi, harga jual, dan margin yang diperoleh KSU Karya Nugraha. Data 

tersebut menunjukan terjadi penurunan margin penjualan dari tahun 2014 hingga 

2016. Hal ini mengindikasikan usaha yang dilakukan oleh KSU Karya Nugraha 

sudah memasuki masa mature dan menuju pada declining. Dengan melihat 

gambar 1 maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa untuk mendapatkan 

revenue tambahan untuk koperasi diperlukan pemberian nilai tambah dari hasil 

produksi susu sapi yang diproduksi oleh anggota koperasi agar koperasi tidak 

bergerak untuk menjual hanya untuk menutupi modal, namun juga untuk 

memberikan profit dan mensejahterakan anggotanya. 

Tiap akhir periode, KSU Karya Nugraha memiliki sisa penjualan susu murni 

yang cukup tinggi selain dari total yang terjual ke industri pengolahan susu dan 

dijual secara langsung oleh koperasi. Susu murni yang masih tersedia di KSU tiap 

akhir periode terjadi peningkatan hingga pada akhir tahun 2015 adalah sebanyak 

22 ton. Stok susu murni ini dapat menjadi potensi jika KSU Karya Nugraha 

memiliki unit usaha yang dapat memberikan nilai tambah berupa pengolahan susu 

murni sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari KSU. Untuk mendirikan unit 

usaha tersebut diperlukan inovasi yang berlandaskan pada kemampuan yang 

dimiliki oleh KSU. Serta dengan melihat peluang yang ada agar dapat 

menciptakan suatu unit usaha yang memberikan nilai tambah secara tepat dengan 

modal yang efisien. 

Inovasi serta kemandirian sebagai bagian dari misi KSU Karya Nugraha 

mendorong KSU untuk melakukan diversifikasi usahanya. Dengan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh KSU Karya Nugraha serta melihat 

peluang bisnis yang mungkin untuk dijalankan, maka diharapkan KSU dapat 

mencapai misinya menuju kemandirian. Agar misi tersebut dapat dicapai maka 

perlu didukung oleh konsep model bisnis yang tepat dengan mempertimbangkan 

peluang dan ancaman yang dihadapi setra kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 
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oleh KSU Karya Nugraha. Tata kelola yang profesional serta penetapan tujuan 

yang menargetkan profit serta kesejahteraan anggota belum ditetapkan secara 

terpola sehingga dalam pelaksanaannya masih berasaskan kerelaan dari anggota 

koperasi dalam pengelolaannya. KSU perlu melakukan pemetaan atas siapa saja 

yang akan dilayani, apa nilai yang akan ditawarkan kepada pelanggannya, 

bagaimana nilai tersebut dapat didistribusikan kepada pelanggan, bagaimana cara 

menjaga hubungan dengan pelanggan, apa saja sumber daya yang diperlukan 

untuk menghasilkan nilai, kegiatan apa saja yang dilakukan dan siapa saja yang 

dapat membantu KSU Karya Nugraha agar model bisnis dapat berjalan serta 

mempertimbangkan biaya dan pendapatan yang dihasilkan oleh KSU. 

Pengembangan bisnis untuk KSU Karya Nugraha dapat dilaksanakan 

dengan efektif jika manajerial KSU mengetahui terlebih dahulu bagaimana model 

bisnis yang dijalankan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang terarah dan 

tepat sasaran untuk mengembangkan unit bisnis utama, yaitu penjualan susu 

murni maupun pengembangan bisnis olahan susu murni di masa mendatang. 

Model bisnis dapat mencerminkan pilihan strategis dan implikasi operasional 

yang membantu perusahaan untuk mengomunikasikan, menganalisis, menguji, 

dan memvalidasi sebuah hubungan sebab-akibat yang berasal dari pilihan strategis 

yang dibuat (Shafer 2005). Dalam pelaksanaan bisnis utamanya KSU Karya 

Nugraha dihadapkan pada ketidakpastian harga beli dari industri pengolahan susu 

yang bekerja sama dengan koperasi ini, hal ini berimplikasi pada ketidakpastian 

harga yang diberikan oleh KSU kepada peternak sehingga sulit untuk menerapkan 

kebijakan pengembangan koperasi yang tepat. Untuk menurunkan resiko 

ketidakpastian tersebut maka KSU perlu melakukan pengembangan usaha melalui 

pemberian nilai tambah dari hasil usaha berupa susu murni menjadi bentuk yang 

bernilai jual lebih tinggi serta memiliki daya tahan yang lebih kuat. Sehingga 

pemetaan model bisnis saat ini diperlukan oleh KSU untuk melakukan perbaikan 

model bisnis yang sudah ada maupun pengembangan bisnis baru untuk 

memberikan nilai tambah. Ada beberapa tipe model bisnis yang biasanya 

diterapkan perusahaan untuk meningkatkan nilai yang dimilikinya, model bisnis 

Henry Chesbrough (2003), diamond strategy yang dikembangkan Hambrick dan 

Fredrickson, The Four-box Business Model yang dikembangkan oleh Mark 

Johnson, dan business model canvas yang dikembangkan oleh Osterwalder dan 

Pigneur (2014). Penelitian ini menggunakan business model canvas yang 

dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur. Business model canvas dipilih 

karena tidak hanya dapat digunakan oleh perusahaan yang berorientasi profit 

namun juga untuk organisasi non profit. Melalui sembilan elemen pada model ini 

dapat dilakukan perbaikan terhadap model bisnis yang telah ada maupun 

perencanaan prototipe model bisnis yang baru. Dengan melakukan perbaikan pada 

model bisnis yang telah ada, sekaligus berinovasi pada model bisnis yang baru 

diharapkan KSU Karya Nugraha dapat menjadi organisasi yang lebih baik dalam 

melayani anggotanya serta bersaing dengan perusahaan besar baik secara 

produktivitas maupun secara teknologi dan efisiensi. 
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Perumusan Masalah 

Koperasi memiliki peran penting pada perkembangan sektor peternakan di 

Indonesia. Begitu pula dengan KSU Karya Nugraha sebagai salah satu koperasi 

yang bergerak dibidang peternakan, pembibitan, pengumpulan, dan penjualan 

susu sapi murni perlu berkembang baik secara organisasional maupun secara 

fungsional. Pemetaan pola bisnis yang tepat serta pengembangan bisnis yang 

sesuai diperlukan oleh KSU Karya Nugraha agar dapat menciptakan profit sebagai 

dasar pembagian (Sisa Hasil Usaha) SHU untuk kesejahteraan anggotanya. Saat 

ini KSU Karya Nugraha berada pada posisi jenuh, hal ini ditunjukan dengan 

penurunan yang terjadi pada perubahan harga susu sapi murni serta harga pokok 

produksi. Apabila hal ini terus berlanjut, maka KSU dikhawatirkan akan 

menghadapi permasalahan finansial. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut 

maka KSU perlu melakukan pengembangan usaha yang dilakukan. 

Pengembangan usaha yang baik dapat disusun apabila KSU telah mengetahui 

model bisnis yang sekarang sedang dijalankan dengan melihat lingkungan dan 

aktifitas bisnis internal organisasi dengan menggunakan business model canvas. 

Selanjutnya melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor eksternal (peluang dan 

ancaman) dan internal (kekuatan dan kelemahan) melalui analisis SWOT. Hasil 

analisis SWOT pada model ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun 

strategi-strategi untuk pengembangan KSU serta menjadi acuan dalam pembuatan 

prototipe unit usaha pengolahan susu sapi di masa mendatang. Berdasarkan uraian 

di atas maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan menjadi 

beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran model bisnis yang dijalankan oleh KSU Karya 

Nugraha saat ini? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman bagi KSU Karya Nugraha dalam menjalankan model bisnisnya? 

3. Elemen apa saja dalam model bisnis KSU Karya Nugraha yang perlu 

diperbaiki sebagai strategi pengembangan bisnis KSU Karya Nugraha di 

masa mendatang? 

4. Prototipe model bisnis baru seperti apa yang cocok digunakan dalam 

pengembangan bisnis KSU Karya Nugraha di masa mendatang? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Memetakan model bisnis yang dijalankan oleh KSU Karya Nugraha saat 

ini. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman bagi KSU Karya Nugraha dalam menjalankan 

model bisnisnya. 

3. Merumuskan strategi model bisnis perbaikan KSU Karya Nugraha. 

4. Merancang prototipe model bisnis baru yang tepat sebagai strategi 

pengembangan bisnis KSU Karya Nugraha di masa mendatang. 
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Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

wawasan, dan menjadi rujukan untuk melakukan penelitian mengenai 

pengembangan koperasi. 

2. Bagi pengurus KSU Karya Nugraha, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dalam pengembangan bisnis dalam jangka 

panjang. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah KSU Karya 

Nugraha yang terdapat di daerah Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 

Penelitian ini berfokus pada model bisnis yang sedang dijalankan oleh KSU 

Karya Nugraha. Cakupan penelitian meliputi perbaikan model bisnis yang 

dijalankan KSU serta prototipe alternatif bisnis KSU Karya Nugraha di masa 

mendatang. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Model Bisnis 

 

Terdapat berbagai macam definisi terhadap model bisnis menurut para ahli. 

Fuller dan Morgan (2010) menyatakan model bisnis adalah sebuah rumusan 

pendapatan, sistem bisnis, dan sistem pembelajaran perusahaan. Menurut 

Wheelen dan Hunger (2010), model bisnis merupakan metode yang digunakan 

untuk menghasilkan uang dari lingkungan bisnis dimana perusahaan beroperasi. 

Pengertian lain mengenai model bisnis, yaitu merupakan metode yang digunakan 

untuk menjalankan bisnis agar perusahaan dapat bertahan. Supriyadi (2006), 

menjelaskan bahwa model bisnis merupakan suatu konsep yang menggambarkan 

berbagai elemen bisnis dan hubungan logisnya dalam menghasilkan arus 

pendapatan yang menguntungkan dan berkelanjutan. Jika dilihat dari 

komponennya, model bisnis terdiri dari komponen produk, manfaat dan 

pendapatan, konsumen, aset, pengetahuan, struktur, dan governance. 

Menurut tim PPM Manajemen (2012) model bisnis merupakan sebuah 

gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan 

menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Semua 

organisasi pada dasarnya memiliki model bisnis, namun belum tentu sesuai 

dengan lanskap bisnisnya. Sebuah organisasi harus membangun model bisnis 

untuk menciptakan keberlanjutan dalam menghadapi lanskap bisnis yang cepat 

berubah. Bagi sebuah organisasi, hal ini berkaitan dengan bagaimana organisasi 

memberikan nilai agar tetap bertahan kedepannya (Tjaturpriono 2010). Fuller dan 




