
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kelapa(Cocos nucifera L.) 

Kelapa adalah tanaman yang serba guna, karena memiliki keragaman 

kultivar yang tinggi. Seluruh bagian tanaman kelapa (Cocos nucifera L) sangat 

bermanfaat bagi kehidupan manusia (Setyamidjaja, 1984). Tanaman kelapa ini, 

pada buahnya mulai kulit sampai air kelapa mempunyai fungsinya masing-

masing. 

Tanaman kelapa dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) tumbuh-

tumbuhan dimasukkan ke dalam klarifikasi sebagai :  

 Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

 Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

 Sub divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) 

 Kelas  : Monocotyledonae (berbiji berkeping satu) 

 Ordo  : Palmales 

 Familia : Palmae 

 Genus  : Cocos 

 Spesies : Cocos nucifera L 

Kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai 

nilai ekonomi yang tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan 

untuk kepentingan manusia. Dari tanaman kelapa dapat diperoleh bahan makanan, 

minuman, bahan industri, bahan bangunan, peralatan rumah tangga dll, akar 
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kelapa menginspirasi penemuan teknologi penyangga bangunan cakar ayam, 

batangnya digunakan sebagai kayu dengan mutu menengah, daunnya dipakai 

sebagai atap rumah setelah dikeringkan, dan daun muda kelapa dipakai sebagai 

bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau bentuk hiasan lainnya. Tandan 

bungannya yang disebut mayang dipakai orang untuk hiasan dalam upacara 

perkawinan dengan simbol tertentu. Cairan manis yang keluar dari tangkai bunga 

disebut nira, dapat diminum sebagai penyegar, difermentasi sebagai tuak, atau 

diolah sebagai gula merah dan gula semut. Buah kelapa adalah bagian paling 

bernilai ekonomi. Sabut (mesokarp yang berupa serat-serat kasar) diperdagangkan 

sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta media tanam 

bagi anggrek. Daging buah kelapa yang masih muda bisa disajikan sebagai 

minuman segar. Tempurung atau batok (bagian endokarp) dipakai sebagai  bahan 

bakar, pengganti gayung, wadah minuman, bahan baku berbagai bentuk kerajinan 

tangan, arang, karbon aktif, dan asap cair (Suhardiyono, 1998). 

Kelapa (Cocos nucifera L) sebagai salah satu spesies dari genus (Cocos 

dibedakan menjadi dua varietas yaitu kelapa dalam (Cocos nucifera L var typica) 

dan kelapa genjah (Cocos nucifera L. nana Griff). Kelapa tipe dalam memiliki ciri 

pohon dengan ukuran besar dibandingkan dengan kelapa genjah, ukuran buahnya 

besar dan memiliki bunga umur 5 tahun, penyerbukkan lainnya silang. Kelapa 

genjah ukuran buahnya lebih kecil, penyerbukkan sendiri, berbuah pada umur 3-5- 

tahun (Maskromo, 2000). 
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B. Nira Kelapa 

Nira kelapa adalah cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang 

pucuknya belum membuka atau pohon penghasil nira lain seperti aren, siwalan, 

dan lontar yang disadap, cairan ini mempunyai bahan baku untuk pembuatan gula. 

Dalam keadaan segar nira mempunyai rasa manis barbau harum dan tidak 

berwarna. Selain bahan baku pembuatan gula nira dapat pula digunakan sebagai 

makanan lain yaitu minuman keras (tuak), asam cuka dan minuman segar, serta 

muncul produk baru dari nira yaitu gula merah serbuk. 

Nira kelapa diperoleh dari hasil penyadapan tandan bunga (mayang) 

kelapa, mulai dapat disadap umur 6-8 tahun serta lamanya dapat disadap 25-30 

tahun, pengambilan nira dengan cara memotong tangkai bunganya. Penyadapan 

dilakukan sepanjang tahun selama 4 bulan, hasil niranya 2 kg per hari sadap. 

Rendemen nira menjadi gula merah yaitu 12-18%, gula merah yang dihasilkan 

antara 30-40 kg per pohon per tahun. Penyadapan nira dilakukan melalui proses 

pemukulan pemukulan tangkai bunga untuk pengempukan tandan. Pengempuka 

tandan ini dimulai sejak bunga belum berkembang sampai bunga menjadi mekar, 

lamanya -+ 3 minggu. Mekarnya bunga kelapa tersebut dapat diperlambat dengan 

membungkus atau mengikatnya dengan tali atau sabut.  

Menurut Dyanti (2002), nira merupakan cairan manis mengandung gula 

pada konsentrasi 7,5% sampai 20,0% yang terdapat didalam bunga tanaman aren, 

kelapa dan lontar yang pucuknya belum membuka dan diperoleh dengan cara 

penyadapan. Pada umumnya masyarakat memanfaatkan nira kelapa untuk 
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pembuatan gula merah dan gula semut, selain itu dapat digunakan sebagai 

minuman segar baik niranya langsung maupun nira yang dibuat sirup. Pohon 

kelapa menghasilkan nira 1L sampai dengan 2L untuk setiap panen sore hari saja, 

sedangkan untuk permanenan pagi hari sekitar 1,5L sampai dengan 4L, yang 

terdapat dalam mayang yang disadap (Departemen Pertanian, 1993). 

Tabel 1. Kandungan kimia nira kelapa 

 No. Kandungan kimia    Nira kelapa 

1 Total Padatan     15,2-19,7 

2 Sukrosa (%)     12,03-14,85 

3 Kadar Air (%)     88,80 

4 Karbohidrat (%)    14,35 

5 Protein (%)     0,1 

6 Lemak (%)     0,17 

7 Abu (%)     0,66 

8 Asam askorbat (g/100ml)   16,0-30,0 

Sumber : Badan Standardisasi nasional (1995). 

Nira kelapa yang digunakan untuk gula harus memiliki kualitas yang baik. 

Nira yang kurang baik mudah menjadi basi, aroma dan rasanya kecut, dan akan 

menghasilkan gula kelapa yang mudah lengket. Sedangkan nira kelapa yang 

berkualitas baik dan masih segar mempunyai rasa manis, berbau harum, tidak 

berwarna. 
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C. Gula Kelapa 

Gula kelapa atau gula merah adalah gula yang terbuat dari bahan baku 

utama nira kelapa yang telah diolah, nira adalah cairan manis yang diperoleh 

dengan melakukan penyadapan terhadap buka kelapa (mayang) yang belum 

membuka pada stadia umur tertentu. Gula kelapa memiliki ciri khusus baik rasa, 

aroma dan bentuknya, yang sangat berbeda dengan gula putih yang terbuat dari 

bahan tebu, gula merah juga mempunyai kelebihan antara lain warna kecoklatan 

dan aroma yang khas serta mempunyai nilai indeks glikemiksyang rendah 

dibandingkan gula pasir yaitu 35 (Pertiwi, 2015), sehingga baik dikonsumsi oleh 

penderita diabetes atau masyarakat yang ingin menjaga kesehatan, gula merah 

diproduksi oleh pengrajin gula merah dengan kapasitas produksi 10-20 kg/hr 

(Nawansih, 2013). Permintaan gula kelapa yang semakin meningkat karena 

bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan 

mengurangi konsumsi gula pasir dan menggantikannya dengan gula jawa. 

Menurut santoso (1995), gula kelapa cukup kaya karbohidrat dan unsur 

protein serta mineral lainnya. Secara lengkap, kadar zat gizi yang terkandung 

dalam gula jawa sebagai berikut :  
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Tabel 2. Komponen Zat Gizi Gula Kelapa per 100 gram Bahan. 

No.   Zat Gizi     Jumlah 

1.   Kalori      386 kal 
2.   Karbohidrat       76 gr 
3.   Lemak        10 gr 
4.   Protein          3 gr 
5.   Kalsium       76 mgr 
6.   Fosfor        37 mgr 
7.   Air        10 mgr 
 

Sumber : Santoso H.B. 1995 

D.  Proses pembuatan gula kelapa 

1. Nira yang telah diperoleh dari hasil sadapan disaring terlebih dahulu agar 

terbebas dari kotoran. 

2. Nira hasil saringan secepatnya dimasukkan ke dalam wajan kemudian 

dipanaskan sampai 110 C sambil dilakukan pengadukan. Dalam proses  ini, 

dimasukkan 1 sendok minyak kelapa hingga nira tidak meluap. 

3. Bila nira sudah pekat dan mulai berubah warna berarti nira sudah masak. 

4. Nira yang sudah masak diangkat dari tungku dan tetap dilakukan pengadukan 

hingga pekatan nira mulai mendingin. 

5. Nira yang mulai mendingin dimasukkan ke dalam cetakan lalu diamkan 

hingga mengeras dan menjadi gula kelapa. 
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E. Industri Rumah Tangga 

“Industri adalah kumpulan dari firma-firma yang menghasilkan barang 

yang sama atau sejenis yang terdapat dalam suatu pasar” (Pracoyo, 2006:207). 

Kesimpulan mengenai pengertian industri yaitu suatu kegiatan ekonomi yang 

menciptakan atau mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau 

barang jadi yang mempunyai nilai tambah bagi produk itu sendiri. Kegiatan 

industri bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan bagi produsen.  

Tujuan Kegiatan Industri  Utoyo (2009:90) menjabarkan beberapa tujuan 

kegiatan industri khususnya di Indonesia sebagai berikut: a. Memperkokoh 

struktur ekonomi serta devisa negara. b. Menaikkan pangsa pasar baik dalam 

negeri maupun luar negeri melalui kegiatan ekspor impor.  c. Memperluas 

kesempatan kerja. d. Memperluas kesempatan berusaha bagi penduduk. e. 

Meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai tenaga kerja. f. Meningkatkan 

usaha industri kecil dan menengah yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan penduduk. g. Mengurangi ketergantungan pada penduduk asing.  

Manfaat Home Industry  Sebagai usaha dalam skala kecil, home industry 

mempunyai manfaat dan peran diantaranya sebagai berikut: a. Industri rumah 

tangga sebagai alternatif penghasilan bagi keluarga kegiatan ekonomi rumah 

tangga ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga karena merupakan usaha 

sampingan yang tidak banyak menyita waktu. b. Industri rumah tangga 

berpeluang untuk mengurangi angka kemiskinan kegiatan ekonomi home industry 

secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi anggota keluarga ataupun 
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tetangga yang berada di sekitar tempat tinggal, oleh karena itu home industry 

dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.  

F. Kerangka Teori Pendekatan Masalah 

Produksi merupakan dimana suatu barang atau jasa (input) diolah atau 

diubah menjadi barang-barang lain yang disebut (output). Nilai dari semua input 

yang diperlukan, yang dapat diperkirakan dan dapat diukur untuk menghasilkan 

sesuatu produk dalam industri gula jawa disebut biaya. Analisis biaya 

dimanfaatkan oleh produsen gula jawa dalam mengambil suatu keputusan. 

Adanya unsur-unsur produksi yang bersifat tetap dan tidak tetap dalam jangka 

pendek mengakibatkan biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya-biaya yang tidak tergantung pada tingkat output disebut biaya 

tetap atau fixed cost (FC), yang termasuk dalam biaya tetap ini adalah biaya 

bunga modal investasi dan biaya penyusutan peralatan. Biaya variabel atau 

variable cost (VC) berubah-ubah sesuai dengan perubahan output, yang termasuk 

dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya 

bahan bakar, biaya tenaga kerja, biaya pengemasan dan biaya transportasi. 

Penjumlahan antara total biaya tetap (TFC) dan total biaya variabel (TVC) 

menghasilkan biaya total (TC). Industri gula jawa di desa Pernasidi dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 
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TC = TFC + TVC 

Keterangan 

TC (total cost)  : biaya total 

TFC (total fixed cost) : total biaya tetap 

TVC (total variabel cost) : total biaya variabel 

Produsen gula kelapa dalam melakukan produksi akan senantiasa berusaha 

mengkombinasikan faktor-faktor produksinya untuk memperoleh keuntungan 

maksimum. Keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya total 

yang dikeluarkan dalam industri gula jawa. 

 Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual (Rahim dan Hastuti, 2007), secara matematis dirumuskan 

sebagai berikut :  

TR = Y . PY 

Keterangan :  

TR = total penerimaan 

Y  = produksi yang diperoleh dari produksi gula kelapa 

Py = harga produksi gula kelapa 
 

Produsen gula kelapa skala rumah tangga di desa Pernasidi selain berusaha 

untuk mencapai keuntungan yang besar, hal lain yang juga harus diperhatikan 

adalah kelayakan usaha. Analisis keuntungan, menurut Suratiyah (2006) dapat 

dinyatakan dengan rumus: 
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 π = TR – TC  

Dimana :  

π    = keuntungan 

 P  = Penerimaan 

 TC  = Total Cost (Biaya Total)  

 Kelayakan usaha dalam industri gula kelapa dapat dihitung dengan 

menggunakan R/C ratio, yaitu perbandingan antara besarnya penerimaan dengan 

biaya yang dikeluarkan industri gula kelapa untuk berproduksi. Secara matematis, 

kelayakan usaha dapat dirumuskan sebagai berikut :  

 
Kelayakan = 𝑅

𝐶
 

 Keterangan : 

 R (Revenue) = penerimaan industri gula kelapa. 

 C (Cost)       = biaya total industri gula kelapa. 

 Kriteria yang digunakan dalam penentuan kelayakam usaha adalah : 

 R/C > 1  berarti industri gula kelapa skala rumah tangga yang dijalankan di 

desa Pernasidi sudah layak. 

 R/C < 1  berarti industri gula jawa skala rumah tangga yang dijalankan di 

desa Pernasidi tidak layak. 
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Gambar 1. Kerangka Teori Pendekatan Masalah Dapat Dilihat Pada 

Gambar Berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praditya, (2010). 

Industri Gula Kelapa Skala Rumah Tangga di Desa Pernasidi 

Proses 
Produk

 

Masukan (Input) : 

• Peralatan produksi 
• Bahan baku (nira 

kelapa) 
• Bahan penolong  
• Bahan bakar (kayu 

bakar) 
• Tenaga kerja 
• Pengemasan (daun jati 

kering, plastik) 

 

Keluaran 
(output) Gula 

 

Biaya Tetap : 

• Penyusutan 
peralatan 

 

Biaya Variabel :  

• Bahan baku 
• Bahan 

pendukung 
• Bahan bakar 
• Tenaga kerja 
• Pengemasan 
  

Penerimaan  Biaya tetap 

Analisis Usaha 

• Penerimaan 
• Pendapatan 
• Kelayakan 

ekomomi 
• Kendala  
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Gambar 1. Skema Kerangka Teori Pendekatan Masalah Analisis Usaha 

Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga didesa Pernasidi. 

Keterangan :    

           =  Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini.  

.............  = Variabel-variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini tetapi 

tidak         diamati.   

G. Biaya Produksi 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, 

baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung 

(Soekartawi, 2001).  Menurut (Mulyadi, 2009), “perilaku biaya dapat dikatakan 

sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan”.  

Tiga klasifikasi yang paling umum dari perilaku biaya adalah biaya variabel, 

biaya tetap, dan biaya semi variabel.  

1. Biaya Variabel (variabel cost)  

Menurut (Mulyadi, 2009), biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan menurut 

(Garrison, 2006), biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlahnya 

berubah secara proposional terhadap perubahan tingkat aktivitas. 

Biaya variabel atau berubah-ubah (variabel cost) adalah biaya yang besar 

kecilnya sangat bergantung kepada biaya skala produksi.Menurut (Mulyadi, 

2009)variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya 

memperhitungkan dan membebankan biaya-biaya produksi yang 
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berperilakusebagai variabel kedalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik variabel. Peranan 

variabel costing dalam kegiatan operasional perusahaan sangat penting dalam 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk dapat 

digunakan dalam perencanaan laba, pengendalian biaya tetap yang lebih baik, dan 

dalam pengambilan keputusan. 

TC = TFC + TVC 

Keterangan 

TC (total cost)   : biaya total 

TFC (total fixed cost)  : total biaya tetap 

TVC (total variabel cost)  : total biaya variabel 

Kriteria Variabel costing Dalam Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus 

Menurut Samryn (2012) Kriteria  untuk  menerima  atau menolak   pesanan   

khusus   menurut   variabel   costing   yaitu, a.) Jika dalam kegiatan produksi 

terdapat kapasitas yang menganggur b). Jika pendapatan tambahan lebih besar 

dari biaya tambahan, maka pesanan khusus dapat diterima c.) Jika pendapatan 

tambahan lebih kecil, dari biaya tambahan, maka pesanan khusus baiknya ditolak. 

2. Biaya Tetap (Fixed Cost)  

Menurut (Mulyadi, 2009), biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap 

dalam volume kegiatan tertentu. Biaya tetap dibagi menjadi 2 macam yakni 

committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost. Contoh dari biaya tetap itu 

sendiri ialah biaya sewa gedung, gaji karyawan, pajak, biaya asuransi, biaya cukai 

(apabila pengiriman produk dilakukan hingga ke luar negeri), pembayaran 
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pinjaman, dan juga sebagainya. Biaya tetap yang selalu konstan atau tetap bukan 

berarti biaya tetap tersebut akan senantiasa konstan. Biaya tetap bisa berubah 

sewaktu-waktu di masa yang akan datang. Sedangkan menurut (Carter, 2009), 

biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis 

meningkat dan menurun. 

3. Biaya Semivariabel (mixed cost) 

Menurut Mulyadi, 2009), biaya semivariabel adalah biaya yang hanya 

memiliki unsur tetap dan variabel didalamnya. Sedangkan menurut Garrison, 

2006) biaya semivariabel (mixed cost) adalah biaya yang memperlihatkan baik 

karakteristik-karakteristik dari biaya tetap maupun biaya variabel. 

H. Penerimaan  

Penerimaan usahatani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual (Rahim dan Hastuti, 2007), secara matematis dirumuskan 

sebagai berikut :  

TR = Y . PY 

Keterangan :  

TR = total penerimaan 

Y = produksi yang diperoleh dari suatu agroindustri 

Py = harga produksi 
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I. Keuntungan  

Analisis keuntungan, menurut Suratiyah (2006) dapat dinyatakan dengan 

rumus:  

π = P – TC  

Dimana :  

π      = Keuntungan 

 P     = Penerimaan 

 TC  = Total Cost (Biaya Total) 

J. Kelayakan  

Kelayakan usaha dapat diketahui dengan menghitung perbandingan antara 

besarnya penerimaan dan biaya yang digunakan dalam proses produksi yaitu 

dengan menggunakan R/C Ratio (Return Cost Ratio). R/C Ratio adalah 

perbandingan antara total penerimaan dengan biaya total. R/C ratio menunjukkan 

pendapatan kotor (penerimaan) yang diterima untuk setiap rupiah yang 

dikeluarkan untuk produksi (Hernanto, 1993). Menurut Soekartawi (1995), 

kelayakan usaha secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :  

Kelayakan  = 𝑅
𝐶
 

 Keterangan : R (Revenue)  = penerimaan  

C (Cost)     = biaya  

 Kriteria yang digunakan dalam penentuan kelayakan usaha adalah :  
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R/C = 1 berarti usaha yang dijalankan tidak mengalami keuntungan atau tidak 

mengalami kerugian (impas). 

R/C > 1 berarti usaha yang dijalankan sudah mengalami keuntungan. 

R/C ≤ 1 berarti usaha industri  yang dijalankan mengalami kerugian. 

K. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Muhroil, Dini Rochdiani, Cecep Pardani (2015) yang 

berjudul Analisis Usaha Agroindustri Gula Kelapa di Kecamatan Laggensari Kota 

Banjar diperoleh bahwa 1. Rata-rata besarnya biaya total Rp 1.128.818,10, 

penerimaan Rp 2.461.714,29 dan pendapatan Rp 1.332.896,19 pada agroindustri 

gula kelapa  per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar, 2. Berdasarkan 

analisis imbangan Penerimaan dan Biaya (R/C) pada agroindustri gula kelapa  per 

bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah rata-rata sebesar 2,18. Artinya 

apabila biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1,00 maka diperoleh penerimaan 

sebesar Rp 2,18 dan pendapatan sebesar Rp 1,18. Maka agroindustri gula kelapa  

di Kecamatan Langensari Kota Banjar layak untuk diusahakan. 

Hasil penelitian Issusilo Ningtyas, D. Padmaningrum, Umi Barokah 

(2012) yang berjudul “analisis komparatif pembuatan gula merah dan gula semut 

di Kabupaten Kulon Progo” diperolah bahwa besarnya biaya, penerimaan, dan 

keuntungan dari usaha pembuatan gula merah dan gula semut di Desa Hagotirto 

Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo per 1 kilogram pada bulan September 

2012 adalah sebagai berikut: (a) Untuk usaha pembuatan gula merah, biaya total 

rata-rata yang dikeluarkanselama adalah Rp 11.037,70 sedangkan penerimaannya 
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sebesar Rp 13.906,67dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 

2.868,96. (b) Untuk usaha pembuatan gula semut, biaya total rata-rata yang 

dikeluarkanselama adalah Rp 16.684,59 sedangkan penerimaannya sebesar Rp 

18.336,67dengan rata-rata keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.652,08. Uji 

profitabilitas menunjukkan bahwa usaha pembuatan gula merah dan gula semut di 

Kabupaten Kulon Progo sudah profitable namun usaha pembuatan gula merah 

lebih besar yaitu 25,99% daripada profitabilitas usaha pembuatan gula semut yaitu 

9,90%. Efisiensi usaha pembuatan gula merah dan gula semut Kabupaten Kulon 

Progo usaha sudah efisien, namun tingkat efisiensi usaha pembuatan gula merah 

lebih besar yaitu 1,26 daripada tingkat efisiensi usaha pembuatan gula semut yaitu 

1,10. Hasil uji komparatif menunjukkan bahwa terdapat perbedaan keuntungan 

pada usaha pembuatan gula merah dan gula semut di Kabupaten Kulon Progo. 

Hasil penelitian Rusna Suskandar (2013) dalam Jurnalnya yang berjudul 

“Investigation of Financial and Value added of Crystal Palm Sugar Agro 

Industry”. Berdasarkan hasil maka kesimpulan sebagai berikut: 1. Gula aren 

kristal menguntungkan secara finansial bagi pengrajin karena rata-rata produksi 

aktual 52,5 kg per minggu, dan pendapatan aktual Rp 787.500,00 per minggu 

telah melampaui titik impas di unit produk atau dalam rupiah. Nilai produk pada 

titik impas mencapai level 1,39 kg per minggu dengan nilai pendapatan 

Rp20,702,00. 2. Bisnis agroindustri gula aren telah dilakukan secara efisien, yang 

ditunjukkan oleh rasio R / C yang lebih tinggi dari 1, yaitu 1,86. 3. Nilai tambah 

yang diperoleh dari pengolahan nira aren menjadi gula aren adalah Rp8,834,00 
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per nira dan dibagi menjadi pendapatan pekerja Rp810,00 dan laba usaha 

Rp2,024,00. 

Hasil penelitian Ine Fasyuana, Weka G.Abdullah, Almunir dalam 

jurnalnya yang berjudul “Identifying and mapping risks in the coconut brown 

sugar processing businnes” dapat disimpulkan sebagai berikut: bisnis gula kelapa 

coklat mengidentifikasi 10 risiko yaitu: bunga kelapa tidak dapat disadap semua, 

getah kelapa sudah basi, kecoklatan, getah kelapa tumpah dan diminum oleh 

hama, terlambat pertumbuhan bunga kelapa, kesulitan mendapatkan kayu bakar, 

gagal proses gula merah kelapa, getah kelapa tumpah saat direbus, gula kelapa 

pecah pada tahap penjualan dan harga ditentukan oleh pemberi pinjaman modal. 

Risiko tinggi ada pada tahap pengadaan bahan baku, yaitu; keterlambatan 

pertumbuhan bunga kelapa, sementara semua risiko pada tahap memasak dan 

menjual berada dalam kategori rendah. 
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