
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan pertanian merupakan suatu proses untuk meningkatkan 

produksi dibidang pertanian. Menurut Sahat (2017) pembangunan pertanian di 

Indonesia fokus pada pada komoditas unggulan untuk meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi biaya produksi. 

Selain pada produksi, pembangunan pertanian menjadi salah satu proses 

perubahan sosial mencakup norma, perilaku, lembaga, dan lainnya untuk 

menigkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pelaku pertanian. 

Strategi yang bisa ditempuh untuk mengembangkan perekonomian daerah 

yaitu dengan mengembangankan sektor agribisnis berwawasan kerakyatan. Secara 

konseptual agribisnis merupakan semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan 

penyaluran sarana produksi sampai dengan pemasaran produk yang dihasilkan 

oleh usahatani yang saling terkait. Peranan agribisnis untuk meningkatkan 

pendapatan petani sangat besar, karena didalam sistem agribisnis diutamakan 

keterpaduan antara dua subsistem yaitu subsistem pengadaan dan pemasaran 

barang (Sahat, 2017). 

Usaha gula kelapa merupakan salah satu usaha dibidang pertanian. Gula 

kelapa merupakan gula yang dihasilkan dari nira yang berasal dari pohon kelapa 

yang dimasak melalui proses penguapan air dan pengkristalan dengan cara 

pemanasan kurang lebih selama 4 jam. Gula ini biasa disebut denga gula merah 

(gula jawa) yang biasa dijual dalam bentuk setengah mangkuk, silinder, dan
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berbentuk serbuk (gula semut) (Palungkung, 1993). Rendahnya produksi gula 

kelapa pada umumnya disebabkan oleh rendahnya produksi nira dari pohon 

kelapa karena produksi nira kelapa biasanya di pengaruhi oleh iklim di daerah 

tumbuh tanaman kelapa. Sehingga nira yang di produksi sedikit dan dapat 

mempengaruhi produksi gula kelapa. Sedangkan gula kristal atau yang biasa 

disebut gula semut merupakan gula versi bubuk, karena bentuknya gula kelapa ini 

dinamakan gula semut sebab bentuk gula ini mirip rumah semut yang bersarang di 

tanah dan bahan dasar gula semut ini adalah nira dari pohon kelapa atau pohon 

aren (Sahat, 2017). 

 Kabupaten Banyumas merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa di 

Provinsi Jawa Tengah. Tanaman kelapa merupakan komoditas perkebunan utama 

di Kabupaten Banyumas. Tanaman kelapa merupakan komoditas perkebunan 

utama di Kabupaten Banyumas. Pada Tahun 2016 luas areal tanaman kelapa 

dalam 12.658,55 ha dan kelapa deres 5.015,60 ha. Produksi kopra 13.283,89 

ton/tahun sedangkan produksi gula kelapa sebanyak 43.938.70 ton/tahun dengan 

jumlah penderes 28.030 orang, bahkan Kabupaten Banyumas diklaim sebagai 

salah satu produsen terbesar di Jawa Tengah (Dispertan, 2017). Data produksi nira 

kelapa di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Data Produksi Nira Kelapa Di Kabupaten Banyumas Tahun 2014 – 2018 

 

Nira Kelapa                          Luas Lahan (Ha)                     Produksi (Ton/Th) 

     2014                                   5.047,10                                    49.405,60 

     2015                                   5.047,77                                    44.518,60 

     2016                                   5.015,60                                    43.938.70 

     2017                                   5.020,13                                    53.408,86 

     2018                                   5.025,30                                    54.730,50 

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas Tahun 2014 - 2018 
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Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Banyumas, untuk 

produksi nira kelapa atau kelapa deres yang digunakan untuk pembuatan gula 

kelapa selama 5 tahun kebelakang atau dari tahun 2014 – 2018 menunjukan 

bahwa luas lahan yang digunakan untuk produksi nira kelapa mengalami 

perluasan lahan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan luas 5.047,10 

ha menjadi 5.025,30 ha tetapi produksi yang dihasilkan belum stabil. Pada tahun 

2014 sampai tahun 2015 produksi mengalami penurunan dari 49.405,60 ton/tahun 

menjadi 43.938.70 ton/tahun, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 

2018 produksi mengalami peningkatan dari 53.408,86 ton/tahun menjadi 

54.730,50 ton/tahun. Sehingga produksi nira kelapa tidak terpengaruh dari 

penambahan lahan baru. 

 Gula semut di Kabupaten Banyumas semakin bertambah permintaan setiap 

tahunnya baik domestik maupun internasional, sehingga menjadikan salah satu 

produk hasil pertanian yang ekspor ke berbagai negara. Pada tahum 2016 unit 

usaha di Kabupaten Banyumas berjumlah 7.859 unit dengan produksi sekitar 

27.095,40 ton/tahun dan jumlah ekspor sebesar 23.843,95 ton/tahun (Disperindag, 

2017).  Data produksi nira kelapa di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam 

Tabel 2. 

Tabel 2. Data Komoditas Industri Gula Semut Di Kabupaten Banyumas Tahun  

  2013 – 2017 

  Gula Semut           Unit Usaha             Produksi(Ton/Th)            

Ekspor(Ton/Th) 

        2013                  4.191                      12.192,93                        11.095,57 

        2014                  5.239                      16.257,24                        14.631,52 

        2015                  6.549                      21.676,32                        19.291,92 

        2016                  7.859                      27.095,40                        23.843,95 

        2017                  7.863                      35.562,71                        25.819,00 

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banyumas tahun 2013 - 2017 
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Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banyumas tahun 

2013 - 2017, untuk perkembangan gula semut terus meningkat tidak hanya dari 

jumlah produksi tetapi juga untuk jumlah unit usaha dan volume expor dari 

produk gula semut di Kabupaten Banyumas. Sehingga dari data sebelumnya 

bahwa produksi gula semut tidak dipengaruhi dari hasil produksi nira kelapa di 

Kabupaten Banyumas yang terus meningkat tiap tahunnya disebabkan untuk 

permintaan gula semut yang terus meningkat baik di pasar domestik maupun 

internasional. 

 Unit usaha produksi gula semut setiap tahunnya berkembang pada tahun 

2018 terdapat di 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas antara lain 

Cilongok, Ajibarang, Somagede, Baturraden, Kedungbanteng, Karanglewas, 

Pekuncen, Gumelar, Patikraja, Kebasen, Rawalo, Jatilawang, Purwojati, Wangon, 

Lumbir, Sumbang, Sokaraja, Kalibagor, Banyumas, Kemranjen, Sumpiuh, dan 

Tambak yang masing – masing memiliki unit usaha dan produksi yang bisa 

menjadi penyumbang produksi gula semut di Kabupaten Banyumas yang bisa 

membantu perekonomian daerah karena merupakan produk dengan permintaan 

ekspor yang tinggi (Disperindag, 2019). Produksi terbanyak terdapat di 

Kecamatan Cilongok yang merupakan salah satu sentra gula kelapa yang ada di 

Kebupaten Banyumas karena banyaknya pengerajin gula kelapa baik gula cetak 

maupun gula semut yang diproduksinya. Data produksi gula semut perkecamatan 

di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Data Produksi Gula Semut Perkecamatan Di Kabupaten Banyumas 

Tahun  

  2018 

    Kecamatan                       Unit Usaha                           Produksi (Kg/Thn) 

   Baturraden                            184                                           499.376 

   Kedungbanteng                     568                                          750.280 

   Karanglewas                         424                                           556.500 

   Cilongok                            6.604                                        7.825.740 

   Ajibarang                           2.186                                        4.879.152 

   Pekuncen                            1.791                                       2.708.866 

   Gumelar                                534                                        1.719.515 

   Patikraja                                496                                           518.320 

   Kebasen                             1.124                                        3.452.928 

   Rawalo                                  542                                           555.080 

   Jatilawang                             239                                        2.417.126 

   Purwojati                               903                                        1.364.880 

   Wangon                              1.854                                        1.726.074 

    Lumbir                              1.888                                         4.038.432 

    Sumbang                              564                                         1.050.309 

    Sokaraja                                   3                                                3.225 

    Kalibagor                             108                                            162.216 

    Banyumas                            981                                              13.753 

    Somagede                         1.994                                         3.134.568 

    Kemranjen                           887                                         1.108.750 

    Sumpiuh                           1.512                                         3.164.616 

    Tambak                            1.194                                            951.618  

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banyumas tahun 2018 

Kecamatan Cilongok memiliki jumlah unit usaha dan produksi yang 

paling tinggi diantara kecamatan lain, dengan 6.604 unit usaha dan 7.825.740 

kg/tahun di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukan 

bahwa di Kecamatan Cilongok terdapat banyak petani dan usaha gula kelapa yang 

bisa dikembangkan dan bisa menjadikan sentra gula semut di Kabupaten 

Banyumas (Disperindag, 2019). 
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Kelompok Pengrajin Banyumanggar merupakan kelompok pengrajin yang 

terbentuk pada tahun 2013 dengan diketuai oleh Bapak Sarwo Edi dengan 

memproduksi gula kelapa semut organik basah dengan langkah awal untuk 

meningkatkan harga jual sehingga pengrajin yang ingin beralih dari gula kelapa 

cetak menjadi gula semut organik basah. Pada tahun 2016 produksi mulai 

berkembang dan mulai berkerjasama bekerja sama dengan PT. Integral Mulia 

Cipta untuk memasarkan gula semut organik baik untuk lokal dan ekspor. Bahan 

yang digunakan untuk pembuatan gula semut organik basah ini sudah 

terstandarisasi yaitu dengan menggunakan air nira kelapa, cangkang manggis, dan 

apu/gamping. Karena bahan yang digunakan masih susah dicari terutama 

cangkang manggis, dalam hal ini dapat menyebabkan penggunaan faktor – faktor 

produksi yang belum efisien berdasarkan tingkat harga yang dipasarkan, maka 

dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat efisiensi alokatif faktor 

produksi gula semut organik basah,  pendapatan, dan kelayakan usaha gula semut 

organik basah di kelompok pengrajin banyumanggar, karena Kelompok Pengrajin 

Banyumanggar merupakan salah satu produsen gula semut di Kecamatan 

Cilongok, Kabupaten Banyumas. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini ialah : 

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi produksi gula semut organik basah pada 

Kelompok Pengrajin Banyumanggar ? 

2. Bagaimana efisiensi alokatif faktor produksi gula semut organik basah pada 

Kelompok Pengrajin Banyumanggar ? 
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3. Bagaimana pendapatan bersih dari produksi gula semut organik basah pada 

Kelompok Pengrajin Banyumanggar ?  

4. Bagaimana kelayakan usaha gula semut organik basah secara ekonomi pada 

Kelompok Pengrajin Bayumanggar ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah : 

1. Menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi gula semut organik basah 

pada Kelompok Pengrajin Banyumanggar. 

2. Menganalisis tingkat efisiensi alokatif penggunaan faktor produksi gula semut 

organik basah pada Kelompok Pengrajin Banyumanggar. 

3. Menganalisis pendapatan bersih dari produksi gula semut organik basah pada 

Kelompok Pengrajin Banyumanggar. 

4. Menganalisis kelayakan usaha gula semut organik basah secara ekonomi pada 

Kelompok Pengrajin Banyumanggar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kelompok Pengrajin Banyumanggar, penelitian ini diharapkan menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dari efisiensi harga (alokatif) 

faktor produksi gula semut organik basah, pendapatan bersih dan mengetahui 

kelayakan usaha ekonomi dalam memproduksi gula semut organik basah. 

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan judul penelitian dan sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian, 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan informasi atau 

acuan apabila melaksanakan penelitian dalam bidang yang sama. 

E. Hipotesis 

1. Faktor produksi bahan baku nira kelapa (X1), bahan bakar (X2), apu (X3), 

cangkang manggis (X4), dan tenaga kerja (X5) berpengaruh nyata terhadap 

hasil produksi gula semut organik basah (Y). 

2. Faktor produksi yang digunakan dalam produksi pembuatan gula semut 

organik basah pada Kelompok Pengrajin Banyumanggar belum efisien secara 

alokatif. 

F. Pembatasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan pada pengrajin gula semut organik basah dari 

kelompok pengrajin banyumanggar di Kecamatan Cilongok, Kabupaten 

Banyumas. 

2. Data rata - rata jumlah pemakaian setiap faktor produksi gula semut organik 

basah selama produksi. 

3. Data produksi dan pendapatan yang dianalisis adalah data selama selama 

produksi, yaitu bulan Februari 2020. 
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