
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian berperan 

dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri, selain itu sektor pertanian juga 

berperan dalam menyumbang devisa negara dan penyedia lapangan pekerjaan.  

Berdasarkan data BPS Nasional (2014) sektor pertanian selama ini 

merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, namun perannya semakin 

menurun karena pertumbuhan di sektor non pertanian yang relatif lebih cepat dari 

pertumbuhan sektor pertanian,pada tahun 2014 sumbangan sektor pertanian 

terhadap PDB adalah sekitar 13.38%. Total ini menunjukkan bahwa sektor 

pertanian memberikan pendapatan negara yang cukup besar. Produk yang 

dihasilkan dari pertanian sangat dibutuhkan bagi kegiatan industri, baik industri 

besar, industri menengah, industri kecil, maupun industri dalam skala rumah 

tangga. Namun pada umumnya produk pertanian yang dipakai dalam kegiatan 

industri mempunyai sifat tidak tahan lama dan mudah rusak, sehingga 

memerlukan adanya suatu proses pengolahan agar dapat meningkatkan nilai 

tambah melalui produk olahan dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi. 

Oleh karena itu,dibutuhkan industri pengolahan untuk mengolah hasil pertanian 
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tersebut, salah satu olahan industri yang memanfaatkan produk pertanian yaitu 

gula kelapa atau gula jawa. 

 Pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk mengawetkan, menyajikan 

produk menjadi lebih siap dikonsumsi serta meningkatkan kualitas produk 

sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang lebih baik dan dapat lebih 

memberikan kepuasan kepada konsumen. Terdapat banyak produk pertanian yang 

sangat potensial untuk ditingkatkan nilainya sehingga dapat memperoleh harga 

jual yang lebih tinggi (Widodo, 2003). 

Kabupaten Banyumas yang terletak di sebelah Barat Daya dan bagian dari 

Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sekitar 1.327.60 km2 atau setara 

dengan 132.756.56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan 

dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk 

tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan dan 

sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak dilereng Gunung 

Slamet sebelah selatan. Dengan letak geografi dan kekayaan alam yang potensial 

banyak tumbuh dan berkembang tanaman kelapa yang di budidayakan masyarakat 

sekitar diambil dan dimanfaatkan untuk pembuatan gula jawa  (Anonim,2015).  

Berkembangnya pembuatan gula kelapa dalam skala rumah tangga saat 

ini, industri gula kelapa merupakan 74% dari total unit Industri Kecil Menengah 

(IKM) di Kabupaten Banyumas mampu menyerap tenaga kerja 110,000 orang. 

Kabupaten Banyumas menjadi sentra dan pemasok terbesar gula kelapa serta  

Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) menjadi penyumbang investasi 

terbesar di Kabupaten Banyumas (Anonim, 2015). 
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Kecamatan Cilongok salah satu kecamatan yang memproduksi gula kelapa 

terbesar yang berada di Kabupaten Banyumas, ada 6,404 penderes kelapa dengan 

produksi 45,234 kg/hr, tepatnya di Desa Pernasidi merupakan salah satu 

pengolahan industri gula kelapa dalam skala  rumah tangga, industri ini telah ada 

secara turun temurun dan masih bertahan hingga saat ini. Gula kelapa merupakan 

salah satu cabang industri yang mempunyai kaitan erat dan langsung dengan 

pertanian. Agroindustri dapat diartikan sebagai industri yang berbahan baku 

utama dari produk pertanian. Agroindustri sebagai kelanjutan dari pembangunan 

pertanian, tetapi sebelum tahapan pembangunan tersebut mencapai pembangunan 

industri (Soekartawi, 2005). 

Kelapa merupakan tanaman kehidupan, tanaman yang paling banyak 

dibudidayakan secara ekstensif dan tumbuh serta dimanfaatkan di berbagai negara 

tropis basah di dunia. Dimana  94,64 persen produksi gula kelapa berasal dari 

kawasan Asia Pasifik. Dikawasan tersebut, Indonesia memiliki luas perkebunan 

dan produksi kelapa sawit terbesar diikuti oleh Filipina dan India (Winarno, 

2014). 

Agroindustri gula kelapa yang banyak di produksi di Desa Pernasidi 

tersebut di dukung oleh potensi yang ada, yaitu pohon kelapa yang sedang 

produksi 9.628, dan pohon kelapa yang belum produksi 619 sedangkan pohon 

kelapa yang tidak produksi hanya 43 (Anonim, 2015). Tidak semua nira yang 

diambil dari kelapa yang dideres (disadap) milik sendiri, ada juga yang di deres 

dari pohon kelapa orang lain dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. 
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Agroindustri gula kelapa di Desa Pernasidi masih banyak menggunakan 

tenaga kerja dalam keluarga, meskipun awalnya hanya sebagai pendapatan 

tambahan seiring bertambahnya permintaan pasar agroindustri gula kelapa ini 

menjadi mata pencaharian, selain cita rasa dan aroma yang khas dari gula kelapa, 

produksi gula kelapa menjadi usaha yang menguntungkan apabila diolah dengan 

sebaik mungkin karena produk kelapa bebas dari bahan-bahan kimia. 

Menurut (Soekartawi, 2000) agroindustri adalah perpaduan antara dua hal, 

yaitu pertanian dan industri. Dengan demikian maka agroindustri adalah suatu 

industri yang berbahan baku utamadari produk pertanian. Sedangkan secara luas 

agroindustri itu sendiri mencakup beberapa kegiatan antara lain (1) industri 

pengolahan hasil pertanian dalam bentuk setengah jadi dan produk akhir, (2) 

industri penanganan hasil pertanian segar, (3) industri pengadaan sarana produksi 

pertanian, dan (4) industri pengadaan alat-alat pertanian dan agroindustri (Saragih, 

1998). 

Fakta inilah yang mendorong untuk mengetahui secara lanjut mengenai 

usaha pengolahan gula kelapa skala rumah tangga melalui suatu analisis usaha di 

Desa Pernasidi, Kabupaten Banyumas.  

B. Rumusan Masalah 

Pelaku pengolahan yang menghasilkan gula kelapa berusaha untuk 

mengalokasikan segala sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya agar 

diperoleh keuntungan yang besar. Namun dalam mencapai keuntungan yang besar 

belum tentu mengartikan bahwa usaha pengolahan gula kelapa sudah layak untuk 

diusahakan, karena memungkinkan juga dikeluarkan biaya yang besar dalam 
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memperoleh keuntungan yang besar tersebut. Ditambah lagi pelaku usaha gula 

kelapa yang ada di desa Pernasidi dalam usaha untuk memperoleh keuntungan 

tersebut akan menghadapi risiko selama proses produksi sampai pemasaran. 

Analisis usaha pada industri gula jawa skala rumah tangga di desa 

Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas sangat penting bagi 

produsen gula kelapa dalam melaksanakan usahanya guna peningkatan 

keuntungan serta pengembangan usaha. Dalam kenyataannya, seringkali produsen 

gula jawa kurang memperhatikan manajemen usaha berkaitan dengan besarnya 

biaya, penerimaan, keuntungan, kendala dan kelayakan  usaha mereka.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai  berikut : 

1. Berapa jumlah biaya produksi dari usaha pengolahan gula kelapa skala rumah 

tangga di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

2. Berapa jumlah penerimaan dan keuntungandari usaha pengolahan gula kelapa 

skala rumah tangga di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten 

Banyumas. 

3. Apa saja kendala yang dialami dari usaha pengolahan gula kelapa skala 

rumah tangga di Desa Pernasidi, kecamatan Cilongok, kabupaten Banyumas. 

4. Bagaimana nilai kelayakan dari usaha pengolahan gula kelapa skala rumah 

tangga di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang analisis usaha pada agroindustri gula jawa skala rumah 

tangga di desa Pernasidi,  Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas bertujuan 

untuk :  

1. Mengetahui jumlah biaya dari industri gula kelapa di Desa Pernasidi, 

Kabupaten Banyumas. 

2. Mengetahui jumlah penerimaan dan keuntungan dari usaha gula kelapa di 

Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

3. Mengetahui kendala yang dialami dari pengolahan gula kelapa di Desa 

Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

4. Mengetahui nilai kelayakan dari usaha pengolahan gula kelapa skala rumah 

tangga di Desa Pernasidi, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penilitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan berkaitan dengan gula jawa serta merupakan salah satu syarat 

guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terutama dalam 

pengembangan agroindustri gula kelapa. 

3. Bagi produsen gula jawa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan kajian dalam peningkatan usaha dalam rangka keuntungan maksimal. 

Analisis Kelayakan Ekonomi…, Muhammad Mualim, Fakultas Pertanian UMP, 2020



4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pengetahuan, tambahan informasi dan referensi dalam penyusunan penelitian 

selanjutnya atau penelitian-penelitian sejenisnya. 

E. Pembatasan Masalah 

1. Analisis usaha yang dimaksud dalam penelitian ini didasari pada biaya, 

penerimaa, keuntungan, kelayakan  usaha industri gula jawa skala rumah 

tangga di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.  

2.  Industri gula jawa skala rumah tangga di Desa Pernasidi, Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas merupakan usaha industri yang mengolah 

nira kelapa menjadi gula kelapa yang sampai periode penelitian masih 

berproduksi. 

 3.  Penelitian ini dibatasi pada produsen gula kelapa yang berstatus pemilik 

pengolah, yaitu produsen gula kelapa yang melakukan penyadapan nira 

kelapa dari lahan milik sendiri kemudian mengolah nira tersebut sampai 

menjadi gula kelapa, dan menjual gula kelapa yang dihasilkan tersebut. 

4.  Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha pengolahan gula kelapa. 
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