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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Sebagai 

negara yang sedang berkembang bangsa Indonesia berusaha membuat perencanaan 

didalam membangun negaranya. Perencanaan yang dilakukan yaitu membuat agar 

tujuan dan arah pembangunan dapat sejalan dengan peraturan yang ada atau sesuai 

dengan GBHN yang mengamanatkan bahwa pembangunan nasional merupakan 

sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, baik 

materil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu 

pemerintah berusaha membuat rencana yang benar-benar dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Salah satunya dengan pembentukan suatu lembaga yang 

disebut koperasi. 

Pembangunan koperasi sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi 

perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai sokoguru perekonomian 

nasional. Pembangunan koperasi merupakan wadah untuk menggalang kemampuan 

ekonomi rakyat disemua kegiatan perekonomian, sehingga mampu berperan utama 

dalam peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah sangat berperan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian 

koperasi. Dimana keterlibatan pemerintah dalam pembinaan koperasi secara 

normative ditunjukkan dalam pasal 33 UUD 1945 dan Bab XII pasal 60 sampai 64 

UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Tujauannya adalah untuk mempercepat 

terwujudnya demokrasi ekonomi. Untuk memperkuat posisi koperasi, perlu 

dikembangkan konsep-konsep keterkaitan antar koperasi dengan sektor swasta dan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Koppontren Darul Fallah adalah organisasi koperasi yang berada di 

Pesantren Darul Fallah yang bergerak di bidang pertanian. Koperasi Darul Fallah 
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diserahi tugas pengelolaan aset-aset usaha Yayasan Darul Fallah berupa unit 

peternakan, bengkel, dan pemamfaatan lahan pesantren. 

Pesantren Darul Fallah menjalin hubungan kemitraan dengan masyrakat 

disekitar pondok pesantren yang berupa peminjaman lahan pertanian pesntren untuk 

di olah dengan system bagi hasil.Selain itu Koppontren Darul Fallah juga menjalin 

kemitraan dengan beberapa lembaga luar,seperti Koperasi Pemuda Indonesia 

(KOPINDO), Dewan Koperasi Indonesia daerah Bogor(DEKOPINDA), Kabupaten 

Bogor, Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Institut Pertanian Bogor(IPB) 

dan Perguruan Tinggi Swasta, Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor, Jaringan 

P2KER, Masyrakat Peduli Koperasi(MPK),dan Lembaga Luar Negeri. 

Koppontren Darul Fallah didirikan pada tahun 9 april 1960 dengan badan 

hukum akte pendirian No. 4434/BH/IX.8 2 Januari 1970 dan akte perubahan No. 

4434/BH/PAD/KWK.10/XII/3.1 desember 1997 dan No TDP : 10.20.2.5100239, 

SIUP : 1220/10-20/PK/VIII/2008. 

 Melalui kegiatan praktikum Mata Kuliah Manajeman Agribisnis ini 

diharapkan praktikan dapat, mengetahuai mengenai sistem manajeman koperasi yang 

di terapkan oleh Koppontren Darul Fallah dalam mengelolah unit –unit usaha yang 

dijalankannya. Hal tersebut dapat menjadi bahan pengembangan dan studi banding 

dalam manajemen koperasi  di Bengkulu, khususnya di bidang Pertanian. 

 

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penulisan laporan praktikum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui aspek usaha/produksi dan kemitraan pada Koppontren Darul 

Fallah. 

2. Untuk mengetahui aspek pemasaran,aspek keuangan dan permodalan, dan aspek 

pengolaan SDM   

3. Untk mengetahi  rencana pengembangan (pengembangan usaha,organisasi,SDM 

dan perluasan pasar) 
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BAB II 

PELAKSANAAN PRATIKUM 

 
2.1 Objek dan Waktu Pratikum 

Objek dari kegiatan pratikum Manajemen Agribisnis ini adalah Koppontren 

Darul Fallah merupakan unit koperasi pada Pesantren Pertanian Darul Fallah yang 

berada di Jl. Raya Bogor-Ciampea Km 12 Kabupaten Bogor Provinsi jawa Barat.  

Praktikum Manajemen Agribisnis dilaksanakan pada tanggal  3 Desember 2008, 

lokasi prakrikum ini detetapka secara purposive, dengan pertimbangan bahwa 

Koppontren Darul Fallah telah melakukan kegiatan Agribisnis dalam bidang 

pertanian dengan bermitra dengan masyarakat sekitar dan lembaga-lembaga lain. 

 

2.2 Jenis dan Sumber Data 

Praktikum Manajemen Agribisnis dengan sistem studi lapang merupakan 

kegiatan pengumpulan data yang meliputi data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pimpinan Pesantren 

Darul Fallah yaitu Bapak KH. Abdul Hanan Abbas, Lc dan manager koperasi 

Koppontren Darul Fallah dengan melakukan diskusi dan pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian dan hal-hal 

lain sebagai informasi pendukung. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip Koppontren darul 

Fallah yang berupa Profil, Makalah Studi Lapangan, dan Laporan Pertangung 

Jawaban Pengurus Koppontren Darul Fallah periode 2003-2006. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2.3 Pengolahan dan Analisis Data 

Motode analisis data yang digunakan dalam praktikum mata kuliah 

Manajeman Agribisnis adalah Data yang didapatkan diolah dan dianalisi sesuai 

dengan sub pokok pembahasan, data yang berupa penjelasan dijabarkan di dalam 

pembahasan.  Semua data dan informasi yang dibutuhkan  untuk menyususn laporan 

akhir ini didapat dengan teknik wawancara, diskusi pada para narasumber serta 

pengamatan secara langsung ke lokasi perusahaa 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM KAPPONTREN DARUL FALLAH 

 
3.1  Lokasi  (administrasi, geografi dan topografi) 

Pesantren Darul Fallah memiliki luas lahan seluas 26,5 Ha, yang terletak pada 

Km 12 jalan raya Bogor-Leuwiliang atau, 2 Km dari kampus IPB Darmaga. Lahan 

pesantren ini memanjang sepanjang 1 Km dari tepi jalan raya Kampung Kebon Eurih 

masuk ke dalam kearah Kampung Gunung Leutik. 

 Lahan yang dimiliki oleh Pesantren Darul Fallah memiliki topografi yang 

berbukit, 90% miring dan 10% datar. Sebagian kecil lahan pesantren kira-kira 5% 

berupa lahan sawah dan sebagian besar berupa lahan kering. Tanah lahan kering 

termasuk jenis latosol, dengan PH antara 5-7. Curah rata-rata pertahun  > 3000 mm, 

09 – 12 bulan basah serta 0 -1 bulan kering. 

Pada mula keadaan lahan kurus dari unsure-unsur hara karena proses 

pencucian oleh air hujan(perkolasi). Kondisi inni telah berupa setelah sebagian besar 

lahan tertutup oleh budidaya tanaman tahunan serta kebun rumput. Lahan pesantren 

sebagian besar dibatasi secara alami oleh sungai-sungai besar (Cinangneng, Ciampea) 

serta selokan-selokan 

3.2  Pendirian Koperasi (Sejarah Koperasi, Bentuk badan Usaha, Jenis dan 

Lingkup Usaha) 

3.2 a. Sejarah Koperasi 

 Setelah organisasi pendidikan pesantren 1967 berjalan selama 2 tahun dan 

menunjukan kelancaran maka atas inisiatif 3 orang guru pesantren bersama 2 santri, 

pada tanggal 29 maret 1969 dilakukan pertemuan untuk mendirikan koperasi 

dilingkungan pesantren pertanian darul fallah. 2 orang dari 3 orang guru pendiri 

organisasi tersebut yaitu: Ir. M. Saleh Widodo, M.Ed dan Ir. Damiri Nawawi. 

Pada masa itu, organisasi koperasi lebih difungsikan sebagai media belajar 

dalam berkoperasi serta mengurus usaha pelayanan pada anggota yaitu warung 

kebutuhan sehari-hari dan simpan pinjam. 
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 Pada awal tahun1980, organisasi koperasi digiatkan lagi, warung koperasi 

dihidupkan kembali dan organisasi dibenahi. Di buka  kesempatan bagi guru untuk 

menjabat sebagi ketua koperasi warga sekolah Darul Fallah. Dengan jabatan ketua 

koperasi ditangan seorang guru atau ustad, mulailah  babakan baru bahwa organisasi 

Koperasi Darul Fallah dibebani fungsi yaitu “mendukung pendanaan 

penyelenggaraan pesantren”, disamping fungsinya sebagai media belajar dan 

pelayanan kesejahteraan anggota. 

 Koperasi Darul Fallah diserahi tugas mengelola asset-aset usaha Yayasan 

Darul Fallah berupa unit perternakan, bengkel dan pemanfaatan lahan pesantren. 

Dalam perjalanan berapa tahun, dikembangkan sejumlah unit usaha . Tetapi secara 

ringkas dapat disebutkan bahwa usaha yang dapat bertahan secara kontinu adalah 

peternakan sapi perah dan warung koperasi.Sementara itu unit simpan pinjam jatuh 

bangun dan beberapa usaha lain terhenti 

 

3.2 b. Bentuk Badan Hukum 

 Yayasan Pesantren Pertanian Darul Fallah didirikan berdasarkan akta notaris 

J.L.L Wenas di Bogor pada tanggal 9 April 1960, dengan nomor 12. Yayasan 

Pesantren Pertanian Darul Fallah terdaftar dalam buku registrasi di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 maret 1969 dibawah no.25/1969 AN. 

 Pada tahun 1997, dari hasil keputusan RAT anggaran dasar koperasi diubah 

dan koperasi berganti nama menjadi Koperasi Pondok Pesantren Darul Fallah 

disingkat KOPPONTREN Darul Fallah. Perubahan itu mendapatkan pengesahan 

sebagai badan hukum dari kantor wilayah Departemen Koperasi Jawa Barat.Pada 

tanggal 31 Desember 1997 dengan no: 4434/BH/PAD/KWK/10/XII/1997. Pada 

waktu itu keanggotaan terdiri dari para asatidz, karyawan pesantren, santri aktif serta 

sebagian kecil alumni diwilayah Jabotabek. 
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3.2 c. Jenis dan Lingkup Usaha 

 Unit-unit usaha yang masih aktif dan produktif adalah unit peternakan, unit 

warung, unit simpan pinjam syariah dan unit pupuk organik bokashi. Berikut adalah 

uraian mengenai kineja masing-masing unit: 

a) Unit Peternakan 

Fungsi dan lingkup kegiatan unit peternakan  anatara lain : 

- Peternakan sapi perah untuk produksi susu sapi murni 

- Pengemukan domba jantan untuk ldul qurban dan aqiqah 

- Peternakan kambing PE untuk produksi susu kambing murni  

- Produksi biogas untuk lingkungan peternakan  

- Pompa hidran untuk memenuhi kebutuhan air dikandang 

- Perkebunan hijauan makanan ternak (HMT)  untuk kebutuhan pakan 

ternak 

- Sarana pendidikan santri dalam pelajaran dan praktek peternakan  

 

b) Unit warung  

Fungsi dan lingkup unit warung adalah sebagai berikut : 

- melayani kebutuhan sehari-hari santri, staf dan warga pesantren 

- melayani kebutuhan pendidikan dan ibadah bagi santri 

- melayani kebutuhan dapur umum santri 

- tempat penjualan produk-produk rumah tangga warga pesantren  

- tempat penjualan produk-produk unit koperasi lainnya 

- melayani kebutuhan telekomunikasi warga pesantren 

- memfasilitasi tempat bertemunya para santri dengan orang tuanya 

 

c) Unit simpan pinjam syariah 

fungsi dan lingkup kegiatan unit simpan pinjam syariah adalah sebagai 

berikut : 

- menghadiri rapat-rapat, rapat badan pengurus dan menajer 

- Mengadakan pelatihan-pelatihan  
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- Mengadakan rapat rutin pengelola setiap Sabtu 

- Melakukan penagihan kredit bermasalah 

- Meningkatkan kinerja pengelola dengan selalu memotivasi 

- Melakukan eksekusi jaminan 

- Melakukan modetoring dan evaluasi baik dikantor maupun kelapangan 

- Mencari sumber-sumber permodalan  

- Membat proposal ke Deputi pembiayaam P3KUM 

- Penerimaan dana P3KUM secar simbolis di Kabupaten Banjar 

 

d) Unit pupuk organic bokashi 

Fungsi dan lingkup kegiatan unit pupuk bokashi adalah sebagai berikut  : 

- Meningkatkan nilai tambah unit peternakan maupun limbah pertanian 

dari masyrakat sekitar 

- Melayani kebutuhan pupuk organic baik tingkat internal pesantren 

maupun masyrakat umum 

- Melayani kegiatan pendidikan santri mapun pelatihan bagi masyrakat 

umum (mahasiswa,P4S) 

 

3.3 Organisasi Koperasi dan Keangotaan 

Koperasi pertanian darul fallah merupakan salah satu unit usaha yang dimilki 

oleh Yayasan Pesantren Pertanian Darul fallah, dalam organisasi koperasi ini, 

pengurus tidak mengangkat manajer umum, sehingga kegiatan unit-unit usaha 

tersebut langsung berada dibawah pengawasan pengurus secara kolektif. 

Hal ini dilakukan karena sulitnya mencari tenaga manajer umum yang 

profesional  dan menguasai tiga bidang usaha sekaligus. Selain itu tingkat 

kemampuan pengurus maupun unit-unit usaha tidak memilki dana yang memadai 

untuk mengaji seorang manajer umum. Oleh karena itu, guna  mengatasi hal yang 

dimaksud selain tugas direktif, pengurus saat ini juga berperan melaksanakan tugas 

manajerial umum bagi ke-empat unit yang ada. 
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Sesuai AD/ART Kopontren yang menjadi anggota inti Kopontren Darul 

Fallah adalah: 

1. Staf dan karyawan Pesantren Pertanian Darul fallah 

2. Pengurus Yayasan Pesantren Pertanian Darul fallah 

3. Para santri yang masih aktif belajar di darul Fallah 

4. Alumni Santri PP Darul Fallah yang mengajukan keanggotaan kembali 

kepada pengurus koppontren 

5. Keluarga Besar dan simpatisan pp darul fallah yang telah dan akan 

berdedikasi memajukan Koppontren Darul Fallah serta mengajukan 

diri menjadi anggota Koppontren darul fallah kepada pengurus 

Koppontren. 

Para anggota sebagaimana ketentuan diatas mempunyai hak dan kewajiban 

selaku anggota, yaitu kewajiban membayar iuran pokok, iuran wajib dan sukarela 

kepada pengurus serta berhak menjadi pengurus Koppontren serta mendapatkan SHU 

dari seluruh kegiatan Kopontren sesuai kontribusinya.  

  

3.4 Struktur Personalia Pelaksanaan Koperasi 

Gambar 1. Struktur organisasi Koppontren Darul Fallah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Koppontren Darul fallah, 2008 
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Susunan pengurus Kappontren darul fallah periode 2003-2006, terdiri atas : 

a. Pembina 

Kepala Kantor Koperasi dan PKM kabupaten Bogor 

b. Pengawas 

1. Dr. Ir. H. Meika Syahbana Rusli 

2. Ir. H. M. Tamsur Marse 

c. Pengurus 

• Ketua   : Ir. Sumunar jati 

• Wakil ketua  : Bunzamin Wibisono 

• Sekretaris I  : Drs. M. Yusif affandi, MBA 

• Sekretaris II  : Chalid, SS 

• Bendahara   : Sudaryanto Indra kusuma, SE 

d. Manjer Unit 

1. Unit Peternakan : Bunzamin Wibisono 

2. USP Syariah  : M. Isa Ahmad S 

3. Unit waserda  : Ny. Dida Djamilah 

4. Unit Pupuk Bokasi : Adih Supratman, AMd 

Adapun jumlah karyawan yang dimilki oleh Kappontren ialah sebagai berikut : 

1. Kantor Pengurus  : 1 orang kasir 

2. USP Syariah   : 3 orang 

3. Unit waserda   : 3 orang (salah satu santri) 

4. Unit Peternakan  : 10 orang (tetap dan tidak tetap) 

5. Unit Pupuk Bokasi  : 1orang 
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BAB III 

ISI DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Aspek Usaha dan Kemitraan 

  

  Jenis  usaha utama yang dilakukan Koperasi Darul Fallah adalah WSP 

(warung simpan pinjam) dan Waserda yang kegiatan sehari-harinya warung 

telekomunikasi serta pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

masyarakat. Jenis usaha dari Koperasi Darul Fallah adalah unit peternakan dan unit 

cultur jaringan tanaman. 

a. Pengadaan Bahan Baku 

Koperasi Darul Fallah untuk unit usaha waserda menyediakan produk-produk 

rumah tangga warga pesantren dan kebutuhan telekomunikasi warga pesantren. 

Bahan-bahan ini diperoleh dari pasar. 

Untuk unit peternakan memilki hewan ternak diantaranya sapi perah sebanyak 

25 ekor, kambing perah 42 ekor domba 250 ekor.  

Dari hasil wawancara yang dilakukan untuk unit culture jaringan  bahan baku 

berasal dari konsumen yang nantinya dikembangkan oleh unit usaha ini.  

b. Pengolahan 

Pengolahan  pada Koperasi Darul Fallah ini dilakukan oleh ketua, sekretaris dan 

bendahara. Khusus untuk WSP dikelola oleh 2 manajer, staf editing, 1 orang teller. 

Hal ini juga berlaku pada unit waserda. 

Untuk unit usaha peternakan dikelola oleh 1 manajer dan 3 orang karyawan. Di 

unit ini susu sapi dikelola menjadi yogurt dan susu sapi murni, sedang untuk domba 

dijual saat hari raya kurban. Selain itu ada juga pembuatan pupuk bokasi dan instalasi 

biogas serta kolam ikan. 

Unit usaha culture jaringan dikelola oleh 1 manajer dan 4 orang karyawan. 

Hasil dari unit ini adalah perbanyakan bibit tanaman. 
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c. Pemasaran 

Pemasaran pada unit WSP dan WASERDA dilakukan di dalam daerah 

pesantren. Pola pemasaran untuk unit peternakan sapi perah dilakukan dengan 3 pola 

: 1. Distribusi langsung ke konsumen dengan cara langganan atau kontan, 2. Penjulan 

ke KPS, 3. Distribusi langsung ke industry kecil pengelola susu. System pembayaran 

dengan cara kontan dan bayar bulanan. Untuk kambing perah pola pemasaran 

distribusi langsung ke konsumen tidak tetap atau tetap, sistem pembayaran dengan 

cara kontan. Untuk unit culture jaringan pola pemasaran yang digunakan adalah dari 

mulut ke mulut dan iklan melalui internet.  

d. Kemitraan 

Koperasi Darul Fallah melakukan kemitraan dengan Koperasi Pemuda 

Indonesia (KOPINDO), Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), kantor Dinas 

Koperasi dan UKM JABAR, Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, serta 

Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Pada unit peternakan khususnya sapi perah Koperasi Darul Fallah bermitra 

dengan Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor, KUNAK, serta peternak sapi perah di 

Kabupaten Bogor. 

Untuk unit simpan pinjam menjalin mitra dengan Kantor Dinas Koperasi dan 

UKM  JABAR, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, Bank Muamalaf 

Indonesi (BMI), Yayasan Amanah Ummah, Jaringan P2KER, dan Lembaga 

Pemberdayaan Ekonomi Ummat (LPEU). 

 

3.2 Aspek Keuangan  

Modal Koperasi berasal dari : 

1. Simpanan Pokok 

Adalah simpanan dijadikan modal tetap koperasi bagi setiap anggota 

baru sebesar Rp. 25.000,00 

2. Simpanan Wajib 
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Adalah simpanan yang dijadikan modal kerja yang disetorkan secara 

rutin setiap bulan sebesar Rp.2.500,00 

3. Simpanan Sukarela  

Adalah simpanan yang sifatnya sukarela yang dititipkan kepada 

pengurus untuk modal koperasi  

4. Dana Bantuan Pemerintah 

Adalah modal yang diperoleh dari program pemerintah yang sifatnya 

selama ini adalah modal bergulir yang wajib dikembalikan kembali 

kepada pemerintah selama periode tertentu 

5. Masyarakat 

Adalah modal yang diperoleh dari tabungan masyarakat yang diputar 

oleh koperasi untuk pengembangan usaha dan sisa hasil usahanya 

diberikan kembali kepada masyarakat sesuai kontribusi besarnya 

tabungan. 

6. Modal Asset Yayasan 

Adalah modal yang berupa Asset yayasan yang dikelola oleh koperasi 

seperti tanah, bangunan dan asset tetap lainnya. 
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� Laporan Rugi Laba Gabungan 

KOPONTREN DARUL FALLAH 

LAPORAN LABA / RUGI 

PER, 28 FEBUARI 2006 

URAIAN  JUMLAH 

Pendapatan 

o Unit Warung 

o Unit Bokashi 

o Unit Peternakan 

o Unit USP  Syariah 

 

Jumlah Pendapatan 

 

 

Beban Operasional 

o Beban Operasional Unit Warung 

o Beban Operasional Unit Bokashi 

o Beban Operasional Unit 

Peternakan 

o Beban Operasional Unit USP  

Syariah 

Jumlah Beban Operasional 

 

Sisa Hasil Usaha (SHU) 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

 

 

 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

 

Rp 

 

Rp 

 

320.351.112 

    9.947.600 

  84.064.500 

  57.494.118 

 

471.857.330 

 

 

 

310.170.112 

    8.576.000 

  76.839.700 

 

   51.171.237 

 

446.757.049 

 

   25.100.281 
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� Neraca Gabungan Kopontren 

KOPOTREN DARUL FALLAH 

NERACA 

PER, 28 FEBUARI 2006 

Uraian Jumlah (Rp) 

AKTIVA 

HARTA 

Kas  

Bank 

Pembiayaan diberikan 

Beban pembiayaan diberikan 

Piutang 

Persedian Barang Dagang 

Persediaan Pupuk 

Persediaan Pakan Ternak 

Perlengkapan 

Inventaris Toko 

Sapi Perah 

Kambing 

Domba 

Peralatan & Inventaris 

Peralatan Warung 

Bangunan Peternakan 

Gedung Toko 

Aktiva Tetap USP 

Aktiva lain-lain USP 

Jumlah Aktiva 

 

 

22.089.767 

53.195.873 

247.551.505 

7.820.000 

12.807.850 

13.970.100 

2.300.000 

3.665.000 

1.035.000 

5.772.000 

165.000.000 

25.850.000 

16.400.000 

52.120.000 

1.850.000 

192.800.000 

50.000.000 

48.987.103 

49.725.500 

927.939.689 
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PASSIVA 

Hutang 

Hutang Unit Warung 

Hutang unit USP Syariah  

 

Jumlah Hutang 

 

MODAL 

Unit warung 

Cadangan 

Penyertaan LM3 

Equitas USP 

Simpanan Pokok 

Simpanan Wajib 

Modal Peternakan 

SHU yang belum dibagikan 

Jumlah Modal 

JUMLAH PASSIVA 

11.300.000 

279.968.448 

 

291.268.448 

 

 

47.040.050 

21.484.300 

109.960.000 

98.562.469 

9.468.500 

6.771.083 

371.284.850 

17.099.998 

681.671.250 

972.939.698 

 

 

 

� Kinerja Finansial 

o Struktur asset koperasi 

 Total asset  USP  pada tahun 2005 adalah sebesar  Rp 384,9 juta mengalami 

peningkatan sebesar Rp 28,9 juta atau 8,1% dari tahun 2004 seb esar Rp 355,9 

juta.Peningkatan asset tersebut terjadi dAri pemupukan  modal Rp10.7 juta,tabungan 

Mudha rabah dan berjangka 9,7 juta.PYDIT 5,8 jta SHU dan lain-lain. 

 

o Rasio kecukupun modal ( ekuitas) 
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 Posisi modal (ekuitas) USP kapontren  sampai dengan 31 Desember 2005 

adalah sebesar Rp 100,4 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp 10,7 juta dari 

total modal pad tahun 2004 sebesar Rp 89,6 juta. 

 

o Rentabilitas koperasi. 

 Total pendapatan operasional USP kopontren dalam tahun buku 2005 sebesar 

Rp 57,5 juta dengan laba operasional sebesar Rp6,3 juta. 

 

o Sisa hasil usaha  

 Pada tahun kerja 2005 kopontren mendapatkan laba sebesar Rp 6,3 juta,sisa 

hasil usaha (SHU) tahun kerja 2005 akan dibagi secara professional sebagai berikut : 

a) Diserahkan ke pengurus sebesar 50% untuk dibagikan kepada anggota 

pengurus dan kontribusi pesantren 

b) Modal USP 30% 

c) Dana pendidikan 10% 

d) Dana social 10% 

 

o Imbalan bagi hasil 

 Imbalan bagi hasil kepada Shahibul maal (penabung) pada tahun 2005 adalah 

sebesar 12,8 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp 4,6 juta atau 56% dari total 

bagi hasil yang diberikan pada tahun lalu sebesar Rp 8,2 juta.Dana yang diterima dari 

masyrakat dibagikan kepada masyrakat,sementara pendapatan yang dihasilkan dari 

dana P2KER,raksa desa,dan DBS tidak diberikan kepada dana masyrakat karena 

langsng di  alokasikan dan diserahkan setiap bulan kepada pendamping berikut 

laporan bulanan. 

 

3.3 Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pegawai atau pekerja yang bekerja di Koperasi Darul Fallah merupakan 

orang-orang yang berkompeten di bidang pertanian, dan berpendidikan tinggi di 

bidang pertanian. Para pegawai ini direkrut berdasarkan  kebutuhan Koperasi Darul 
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Fallah, untuk lebih detailnya kami tidak mengetahui karena tidak ada data dan 

informasi yang akurat yng mendukung hal ini. 

Di Koperasi Darul Fallah ini para pegawai mendapatkan upah sesuai dengan  

jabatannya setiap sebulan sekali. Para pegawai juga menerima sanksi ataupun teguran  

atas kelalaian mereka, jika hal tersebut terjadi pada saat mereka sedang melaksanakan 

tugas mereka di dalam Koperasi Darul Fallah.  

Kegiatan pegawai dalam pengelolaan koperasi dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana serta teknologi yang mendukung dalam aktivitas kerja, adapun teknologi 

yang digunakan seperti computer, akses internet, dan manajemen komputerisasi. 

Dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia telah dilakukan beberapa 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Pertemuan rutin bulanan jaringan P2KER, DBS, dan Raksa Desa 

b. Pertemuan dengan pengurus Kopontren 

c. Rapat rutin internal (pengelola) 

d. Mencari sumber-sumber pendanaan (Agroindustri gula PATETA ITB, 

dari Lembaga keungan lainnya/PRD) 

e. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk manajemen pengelolaan dan 

pelatihan bagi pengurus kopotren 

f. Mengisi kegiatan semiloka “Ekonomi Islam” di aula pesantren darul 

Fallah bekerja sama dengan Lembaga pendidikan Alliyah Darul Fallah 

 

 

3.4 Rencana Pengembangan Usaha dan Perluasan Pasar 

Peluang pengembangan unit warung berikutnya adalah menanmbah varian 

barang yang dijual, membuka warung untuk melayani kepentingan santri akhwat serta 

wartel untuk akhwat serta pemasok (grosir) untuk dapur umum dan masyarakat 

sekitar. 

Unit USP Syariah rencana pengembangan usaha kedepan adalah kopontren 

bekerja sama secara operasionl dengan PT. Daffa Teknoagro Mandiri dalam 
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mengembangkan skala produksi dan pasar yang lebih besar. Pendanaan akan dicari 

solusi bersama. 

Untuk unit peternakan sapi perah peluang pasar baru yaitu penjualan susu 

pasteurisasi, penjualan produk olahan susu menjadi yogurt (peningkatan nilai 

tambah), pudding, jual beli anak sapi perah. Sasaran  pasar adalah Jakarta, Bogor dan 

sekitarnya. 

Untuk kambing perah peluang pasar baru penjualan susu kambing pasteurisasi, 

penjualan produk olahan susu kambing menjadi yogurt (peningkatan nilai tambah), 

jual beli bakalan kambing PE. 

Domba memiliki peluang pasar baru yaitu penjualan domba regular, 

peningkatan kapasitas kandang untuk melayani kebutuhan hari raya kurban, 

penjualan bakalan domba. Sasaran pasar baru adalah Jakarta, Bogor, dan banten. 

Unit bokasi direncanakan kedepan kopotren bekerja sama secara operasional 

dengan PT. Daffa Teknoagro Mandiri dalam mengembangkan skala produksi dan 

pasar yang lebih besar. Pendanaan akan dicari solusi bersama. 

Berdasarkan gambaran usaha yang ada dapat disimpulkan bahwa masinh ada 

peluang untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usaha agribisnis peternakan 

dengan mengembangkan sumber modal, teknologi, pemeliharaan, beserta manajemen 

peternakan. 
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Daftar Lampiran 
 

� Gambar Kegiatan Pratikum 
a. Gambar Pertemuan dengan Pengurus Pesantren Darul Fallah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Gambar Unit Kegiatan Sapi Perah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Gambar Unit Kegiatan Kambing Perah 
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d. Gambar Unit Usaha Domba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Gambar Unit Usaha USP dan Waserba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Gambar Penyerahan Tanda Mata Pada Pengurus Koperasi 
 

 
 


