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     BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pola Sebaran Industri 

    Pola sebaran adalah suatu rangkaian yang sudah menetap mengenai suatu 

gejala itu sendiri. Pola sebaran sebagai suatu bentuk atau rangkaian yang dapat 

menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai proses sebaran industri. 

Keragaman tak terbatas dari pola penyebaran demikian terjadi dalam industri 

(Bintarto dan Hadisumarno, 1979). 

    Bintarto dan Hadisumarno (1978) menyebutkan bahwa ada tiga macam 

variasi pola persebaran, yaitu: 

1. Pola persebaran seragam, jika jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya 

relatif sama. 

2. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi 

lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu. 

3. Pola persebaran acak, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang 

lainnya tidak teratur. 

Bintarto dan Hadisumarno (1978) terdapat tiga jenis pola persebaran, yaitu 

mengelompok, seragam dan acak. Pola persebaran yang mengelompok dan 

seragam akan lebih mudah berkembang dibandingkan dengan pola persebaran 

yang acak karena pola persebaran yang mengelompok akan memudahkan para 

pelaku industri dalam melakukan aktivitas industri serta membantu pemerintah 

daerah dalam menyusun perencanaan dan pengembangan selanjutnya serta jika 
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pola persebaran industri rumah tangga gula kelapa seragam, artinya pola 

persebaran industri rumah tangga gula kelapa sudah merata di seluruh wilayah. 

Pola pemukiman yang dikatakan seragam (uniform), random, mengelompok 

(clustered) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. 

Dengan cara demikian ini perbandingan antara pola pemukiman dapat dilakukan 

dengan baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga dalam segi ruang (space) 

(Bintarto dan Hadisumarno, 1978). 

Untuk mengevaluasi penyebaran keruangan dapat menggunakan konsep 

analisa tetangga terdekat (nearest-neighbour analysis). Analisa seperti ini 

membutuhkan data tentang jarak antara satu pemukiman tetangga terdekat ini 

dapat pula digunakan sebagai menilai sebuah titik dalam ruang. Meskipun 

demikian analisa tetangga terdekat ini dapat pula digunakan untuk menilai pola 

persebaran industri gula kelapa di Kabupaten Kebumen (Sumaatmadja Nursid, 

1988). 

Sumaatmadja Nursid (1988) mengatakan bahwa pada hakekatnya analisa 

tetangga terdekat ini sesuai untuk daerah dimana antara satu pemukiman yang lain 

tidak ada hambatan-hambatan alamiah yang belum dapat teratasi misalnya jarak 

antara dua pemukiman yang relatif, oleh karena itu untuk daerah-daerah yang 

merupakan suatu dataran, dimana hubungan antara satu pemukiman dengan 

pemukiman yang lain tidak ada hambatan alamiah yang berarti, maka analisa 

tetangga terdekat ini akan nampak nilai praktisnya, misalnya untuk perancangan 

letak dari pusat-pusat pelayanan sosial seperti rumah sakit, sekolah, kantor pos, 

pasar, pusat rekreasi dan lain sebagainya. 
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Bintarto dan Hadisumarno (1978) mengatakan bahwa dalam menggunakan 

analisa tetangga terdekat harus diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Tentukan batas wilayah yang akan diselidiki. 

2. Ubahlah pola penyebaran industri gula gelapa seperti yang terdekat dalam 

peta topografi menjadi pola penyebaran titik. 

3. Berikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah cara 

menganalisisnya. 

4. Ukurlah jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan 

titik yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya dan catatlah ukuran 

jarak ini. 

5. Hitunglah besar parameter tetangga terdekat (nearest neighbour statistic) T 

dengan menggunakan formula: 

 

 

Keterangan: 

T  =  Indeks penyebaran tetangga terdekat 

ju  =  Jarak rata-rata yang di ukur antara satu titik dengan titik tetangga terdekat 

jh  =  Jarak rata-rat yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola. 

 

 

P  =   Kepadatan titik dalam tiap kilometer persegi yaitu jumlah titik (N) dibagi   

dengan luas wilayah dalam kilometer persegi (A), sehingga menjadi 
 

 
  . 

Parameter tetangga terdekat atau indeks penyebaran tetangga terdekat 

mengukur kadar kemiripan pola titik terhadap pola random. Untuk memperoleh ju 

      𝑇 = 
𝑗𝑢
𝑗ℎ

 

jh =  
1

2 𝑝
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digunakan cara dengan menjumlahkan semua jarak tetangga terdekat dan 

kemudian dibagi dengan jumlah titik yang ada.  

Parameter tetangga terdekat T (nearest neighbour statistic T) tersebut dapat 

ditunjukan pula dengan rangkaian kesatuan (continuum) untuk mempermudah 

perbandingan antar pola titik.  

.   . 
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                     . 

 

.                               .                          

       . 
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   .                               . 

                           . 

          . 

                .                  . 

         

        .           .                   
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           Mengelompok                       Random (acak)                        Seragam 

                 T = 0                                     T = 1,00                              T = 2,15 

Gambar 2.1 Continuum Nilai Parameter Tetangga Terdekat T. 

B. Industri Rumah Tangga 

  Industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan jumlah 

investasi. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, industri dapat di kategorikan menjadi 

empat kelompok (Maninggar, 2010) yaitu: 

1. Jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang industri rumah tangga 

2. Jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang industri kecil 

3. Jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang untuk industri menengah 

4. Jumlah tenaga kerja 100 orang untuk industri besar 

Industri rumah tangga biasanya berpusat pada sebuah rumah keluarga yang 

melakukan kegiatan untuk memproduksi dan tenaga kerjanya domisili tetangga 

atau jarak tempat tinggal tidak jauh dari rumah produksi (Maninggar, 2010).  
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C. Kesesuaian Lahan 

         Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, 

baik untuk pertanian maupun non pertanian. Kelas kesesuaian lahan suatu wilayah 

untuk pengembangan pertanian pada dasamya ditentukan oleh kecocokan antara 

sifat fisik lingkungan yang mencakup iklim, tanah, terrain (lereng, topografi/ 

relief, batuan), hidrologi, dan persyaratan 7 penggunaan lahan atau persyaratan 

tumbuh tanaman. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah 

dengan persyaratan penggunaan atau komoditas yang dievaluasi memberikan 

gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial dikembangkan untuk 

komoditas tersebut (Suratinojo dkk, 2008). 

D. Tanaman Kelapa 

1. Botani Tanaman Kelapa  

         Berikut adalah sifat-sifat botani yang penting dalam tanaman kelapa 

menurut Setyamidjaja (1984): 

a. Akar 

Pohon kelapa tidak memiliki akar tunggang. Tetapi akar serabutnya lebat, 

mencapai 4000-7000 helai pada pohon yang telah dewasa. Sebagian akar serabut 

tumbuh mendatar dekat permukaan tanah, kadang-kadang mencapai panjang 10-

15 meter. Sebagian lainnya tumbuh ke dalam tanah 3-5 meter. Akar serabut 

berukuran tebal rata-rata 1 cm. Pada bagian ujungnya tidak terdapat akar-akar 

rambut. 
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b. Batang 

Pohon kelapa hanya mempunyai satu titik tumbuh terletak pada ujung dari 

batang, sehingga tumbuhnya batang selalu mengarah ke atas dan tidak bercabang. 

Batang berangsur-angsur memanjang. Di sebelah ujung berturut-turut tumbuh 

daun-daun yang berukuran besar dan lebar. Bagian batang yang sebenarnya dari 

pohon yang masih muda baru kelihatan jelas kalau pohon telah berumur 3-4 

tahun, bilamana daun-daun terbawah telah gugur. Pada umur itu, bagian pangkal 

batang telah mencapai ukuran besar dan tebal yang tetap. Ukuran garis tengah 

batang antara 30-40 cm. 

c. Daun 

Ukuran daun rata-rata mencapai 6-7 meter. Daun duduk melingkari batang 

dengan pangkal daun mengumpul pada batang. Bagian-bagian daun adalah: 

1) Tangkai/pelepah daun, yang bagian pangkalnya melebar 

2) Tulang/poros daun dan helai daun yang menyirip berjumlah 100-130 lembar. 

d. Bunga 

Kalau pohon kelapa telah mencapai tingkat umur tertentu (untuk kelapa 

dalam berumur 4-5 tahun), karangan bunga berturut-turut tumbuh keluar dari 

ketiak daun. Karangan bunga kelapa disebut mayang atau manggar. Karangan 

bunga di bagian luarnya diselubungi oleh kulit manggar yang disebut mancung 

(spatha). Panjang mancung rata-rata 80-90 cm. Karangan bunga terdiri dari induk 

tangkai bunga dan bercabang-cabang sebanyak 30-40 helai. 
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e.  Buah 

3-4 minggu setelah manggar membuka, bunga betina telah dibuahi dan 

mulai tumbuh menjadi buah. Dari jumlah buah yang terbentuk, ½ - ¾ nya secara 

berangsur-angsur rontok karena pohon tidak sanggup membesarkan buah tadi. 

Rontoknya buah-buah muda ini berlangsung selama dua bulan, dan sisanya akan 

tumbuh sampai tua.         

2. Nira Kelapa 

Gula kelapa sering disebut gula merah atau gula Jawa. Prinsip utama dari 

pembuatan gula kelapa adalah proses penguapan sebagian air yang terdapat di 

dalam nira kelapa (Foale, 2003). 

Nira adalah cairan yang diperoleh dengan menyadap mayang (bunga) kelapa 

yang belum membuka dan cairan ini mengandung kadar gula 14-15 %. Pohon 

kelapa setiap bulan mengeluarkan bunga dan bila bunga telah berumur 1 bulan 

maka niranya sudah dapat diambil. Biasanya 1 buah mayang dapat disadap 

(dideres) selama 10-35 hari dan hasil yang diperoleh setiap mayang adalah 0,5–1 

liter, tetapi ada juga yang menghasilkan 1,751 setiap mayang per hari. Apabila di 

satu kebun ada 175 pohon kelapa per hektar dan hasil rata-rata 250 liter nira per 

pohon per tahun dan dengan rendemen rata-rata 14-15 %, maka akan diperoleh 

produksi gula kelapa sekitar 6 ton gula kelapa / ha / tahun (Ishizaki, 1989). 

3. Proses Pengambilan Nira Kelapa  

a. Bunga yang belum membuka ditutup dengan daun kelapa, dengan maksud 

menghambat terbukanya bunga kelapa. 
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b. Selubung mayang (mancung) di potong dan mayang yang masih melekat 

diikat guna memudahkan memasukkan ke dalam bumbung bambu untuk 

menampung nira. 

c. Setelah 5-7 hari, pengambilan nira dimulai dengan jalan melukai atau 

mengiris sedikit bagian tungkai bunga. 

d. Setelah niranya keluar dari mayang, bumbung bambu diletakkan di bawahnya 

dan diikat agar tidak jatuh ke bawah.  

Untuk keperluan pembuatan gula kelapa maka bumbung bambu tersebut di 

dalamnya diberi suatu campuran kapur sirih dan irisan kulit manggis atau 

tumbuhan yang mengandung tanin yang disebut “Laru”. 

Campuran laru ini untuk mencegah nira menjadi asam. Jika rasanya asam 

akan berpengaruh terhadap kualitas gula kelapa yang dihasilkan, terutama sekali 

karena sukar mengalami pengentalan cairan atau tidak dapat dicetak menjadi gula 

kelapa. Sebaliknya, jika laru yang ditambahkan terlalu banyak dapat 

menyebabkan rasa gula kelapa kurang enak dan ini berarti bahwa produksi gula 

kelapa rendah kualitasnya. 

4. Proses Pembuatan Gula Kelapa 

a. Nira bercampur laru yang berada di dalam bumbung bambu dituangkan ke 

dalam wajan atau tangki besar yang diletakkan di atas tungku pemanasan 

pada suhu 115˚C untuk penguapan air yang ada dalam nira. Nira yang 

dipanaskan ini warnanya berubah ke menjadi kuning sampai coklat. 

b. Pemanasan ini dilanjutkan sampai larutan dalam wajan mencapai kepekatan 

tertentu. Proses pemasakan nira dapat diakhiri dengan jalan meneteskan 

Pola Persebaran Industri…, Sri Hana Rizki, FKIP UMP, 2017



13 
 

cairan nira panas ke dalam air dingin. Bila tetesan dalam air dingin tersebut 

mengeras, maka proses pemasakan dapat diakhiri. 

c. Nira yang telah mengalami kepekatan tertentu tersebut dituangkan ke dalam 

alat cetak gula kelapa yang dibuat dari tempurung kelapa yang mempunyai 

volume tertentu. 

d. Setelah kering, gula kelapa dipisahkan dari cetakan, kemudian gula kelapa 

dibungkus dengan daun pisang atau plastik dan gula ini siap diperdagangkan.  

E. Syarat Tumbuh Pohon Kelapa 

1. Tanah 

Tanaman kelapa tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, 

laterit, berpasir, tanah liat, ataupun tanah berbatu, namun tanah yang paling baik 

untuk pertumbuhan kelapa adalah pada endapan aluvial. 

Menurut Thampan (1981) tanah yang baik untuk kelapa hendaklah 

mempunyai sifat-sifat berikut: 

a. Mempunyai sistem drainase yang baik. 

b. Kemampuan memegang air yang baik. 

c. Tersedianya permukaan air tanah sedalam 3 meter. 

         Berikut adalah jenis tanah untuk tanaman kelapa (Darwis, 1986): 

1. Tanah Alluvial 

                   Tanah alluvial biasanya dijumpai pada pinggiran sungai, pada dasar lembah 

dan pada dataran dekat pantai. Secara umum tanah alluvial memiliki kapasitas 

menahan air yang baik, permeabilitas dan aerasi juga baik dan kapasitas 

pertukaran kation yang memadai. Teksturnya bervariasi mulai dari lempung 
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berpasir sampai lempung liat. Kesuburan tanahnya tergantung pada komposisi 

tanah, bahan induk dan sejarah pembentukan tanahnya. Tanah ini tidak saja baik 

untuk kelapa tapi juga baik untuk tanaman lainnya. Di Indonesia kelapa lebih 

banyak ditanam pada tanah alluvial. 

2. Tanah Latosol 

  Tanah latosol termasuk tanah yang miskin, bila dibanding dengan tanah 

alluvial. Teksturnya bervariasi mulai lempung berpasir sampai tanah lempung. 

Berasal dari tanah asam dan pH tanah berkisar antara 4 – 5. Warna tanah rendah 

dan kapasitas pertukaran kation juga rendah. Permeabilitas tinggi dan bila hujan 

keras, tanah ini mudah terkikis (leaching). Tanaman kelapa pada tanah ini 

memerlukan pemupukan yang agak berat. Juga diperlukan tambahan bahan 

organik. 

3. Tanah Laterit 

Tanah laterit biasanya mempunyai lapisan yang keras/cadas yang bisa 

dijumpai dekat permukaan atau lebih dalam lagi. Penanaman kelapa pada tanah 

laterit perlu memperhatikan masalah tersebut. Bila lapisan keras berada dekat 

permukaan dengan jarak kurang dari satu meter, tidak baik untuk tanaman kelapa, 

karena mengganggu perkembangan akar. Kemampuan memegang air tanah agak 

kurang, tanah ini cepat mengering bila musim panas. Masalah kekeringan cepat 

dirasakan pada tanah ini. Kandungan besi dan aluminium biasanya tinggi yang 

menyebabkan adanya fiksasi phopor. 
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4.   Tanah Vulkanik 

         Di Indonesia cukup banyak kelapa yang ditanam pada tanah vulkanik, 

dikaki-kaki gunung atau dilembah-lembah yang dipengaruhi abu vulkanik. Pada 

umumnya tanah vulkanik ini adalah subur, dan baik untuk kelapa. 

2. Curah Hujan 

Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan optimal pada daerah dengan curah 

hujan 1.300 sampai dengan 2.300 mm per-tahun, namun tanaman tetap dapat 

tumbuh meski curah hujan di daerah penanaman mencapai 3.800 mm per-tahun 

asalkan drainase tanah baik. Angin berperan penting pada penyerbukan bunga 

(untuk penyerbukannya bersilang) dan transpirasi. Lama penyinaran minimum 

kelapa adalah 120 jam/bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Bila ternaungi, 

pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat.  

F. Penelitian yang Relevan 

Silvia Rizki (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Distribusi 

Produksi Jamu Tradisional di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten 

Cilacap”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola distribusi produksi 

jamu tradisional di Desa Gentasari Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pola distribusi pada penelitian ini adalah Difusi Ekspansi. 

Hal ini di buktikan bahwa selama tiga periode 5 tahunan (1985-1990, 1991-1996, 

1997-2002) terjadi penjalaran atau difusi dari pusat industri jamu tradisional 

berkembang ke ekskarisidenan, kemudian ke antar provinsi, dan antar pulau di 

Indonesia.  
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Misbaul Hidayah (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Sikap 

Masyarakat dan Sebaran Longsorlahan di Kecamatan Pekuncen Kabupaten 

Banyumas”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sikap 

masyarakat di Kecamatan Pekuncen tentang Longsorlahan dan menganalisis pola 

sebaran longsorlahan di derah penelitian. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian survai. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sikap masyarakat di Kecamatan Pekuncen tentang longsorlahan adalah 

baik, yaitu kategori responden menunjukkan rata-rata mencapai nilai B (Baik) 

dengan skor 16-19, hal ini karena masyarakat Pekuncen menjawab tidak setuju 

(52,50%) dalam penggunaan lahan untuk pemukiman dengan cara memotong 

lereng, tidak setuju (46,67%) dalam penggunaan lahan untuk persawahan dengan 

cara memotong lereng, tidak setuju (41,67%) dalam penggunaan lahan untuk 

kolam dengan cara memotong lereng, dan tidak setuju (64,17%) dalam 

penggunaan lahan pertanian basah pada lereng yang curam. Nilai pola sebaran 

longsorlahan di Kecamatan Pekuncen mempunyai nilai T=0.35. Dimana nilai 

tersebut mendekati angka 0, dimana angka T=0 sendiri menunjukkan pola sebaran 

obyek adalah mengelompok (clustered). Sehingga sebaran longsorlahan di 

Kecamatan Pekuncen mempunyai pola mengelompok (clustered). 

Mutiara Ayuningtyas Permana (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pola Sebaran Industri Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran industri bulu mata palsu di 

Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian survai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola persebaran 
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bulu mata palsu di Kabupaten Purbalingga menunjukkan pola persebaran 

mengelompok. 

Sri Hana Rizki (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pola Persebaran 

Industri Rumah Tangga Gula dan kesesuaian lahan Kelapa di Kabupaten 

Kebumen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola persebaran 

industri rumah tangga gula kelapa dan kesesuaian lahan tanaman kelapa di 

Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola persebaran 

industri rumah tangga gula kelapa di Kecamatan Petanahan adalah mengelompok 

dengan nilai T=0,3. Berdasarkan kesesuaian lahan untuk bahan baku, Kecamatan 

Petanahan sangat sesuai untuk tanaman kelapa. Kelas kesesuaian lahan untuk 

tanaman kelapa di Kabupaten Kebumen yaitu S1, S2, S3 dan N yang memiliki 

faktor pembatas yaitu curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah. Curah 

hujan dapat diperbaiki dengan pengaturan waktu tanam, kemiringan lereng 

dengan pembuatan terasering, sedangkan faktor jenis tanah tidak dapat diperbaiki. 
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Tabel 2.1 Penelitian yang relevan 

Peneliti Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

Silvia Rizki, 

2015 

Untuk mengetahui pola 

distribusi produksi jamu 

tradisional di Desa Gentasari 

Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap.  

Metode 

survai. 

Bahwa pola distribusi pada penelitian ini 

adalah Difusi Ekspansi. Hal ini di buktikan 

bahwa selama tiga periode 5 tahunan (1985-

1990, 1991-1996, 1997-2002) terjadi 

penjalaran atau difusi dari pusat industri jamu 

tradisional berkembang ke ekskarisidenan, 

kemudian ke antar provinsi, dan antar pulau di 

Indonesia.  

Misbaul 

Hidayah, 2012 

Untuk mendeskripsikan 

sikap masyarakat di 

Kecamatan Pekuncen 

tentang Longsorlahan dan 

menganalisis pola sebaran 

longsorlahan di derah 

penelitian.  

 

Metode 

survai. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap 

masyarakat di Kecamatan Pekuncen tentang 

longsorlahan adalah baik, yaitu kategori 

responden menunjukkan rata-rata mencapai 

nilai B (Baik) dengan skor 16-19, hal ini 

karena masyarakat Pekuncen menjawab tidak 

setuju (52,50%) dalam penggunaan lahan 

untuk pemukiman dengan cara memotong 

lereng, tidak setuju (46,67%) dalam 

penggunaan lahan untuk persawahan dengan 

cara memotong lereng, tidak setuju (41,67%) 

dalam penggunaan lahan untuk kolam dengan 

cara memotong lereng, dan tidak setuju 

(64,17%) dalam penggunaan lahan pertanian 

basah pada lereng yang curam. Nilai pola 

sebaran longsorlahan di Kecamatan Pekuncen 

mempunyai nilai T=0.35. Dimana nilai 

tersebut mendekati angka 0, dimana angka 

T=0 sendiri menunjukkan pola sebaran obyek 

adalah mengelompok (clustered). Sehingga 

sebaran longsorlahan di Kecamatan Pekuncen 

mempunyai pola mengelompok (clustered). 

 

Mutiara 

Ayuningtyas 

Permana, 2015 

Untuk mengetahui pola 

sebaran industri bulu mata 

palsu di Kabupaten 

Purbalingga.  

Metode 

survai. 

Bahwa pola persebaran bulu mata palsu di 

Kabupaten Purbalingga menunjukkan pola 

persebaran mengelompok. 

 

Sri Hana Rizki, 

2017 

Untuk mengetahui pola 

persebaran industri rumah 

tangga gula kelapa di 

Kabupaten Kebumen dan 

menganalisis kesesuaian 

lokasi industri rumah tangga 

gula kelapa di Kabupaten 

Kebumen. 

Metode 

survai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pola  

persebaran industri rumah tangga gula kelapa 

di Kecamatan Petanahan adalah mengelompok 

dengan nilai T=0,3. (2) Berdasarkan 

kesesuaian lahan untuk bahan baku, 

Kecamatan Petanahan sangat sesuai untuk 

pengembangan industri gula kelapa. (3) Kelas 

kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa di 

Kabupaten Kebumen yaitu S1, S2, S3 dan N 

yang memiliki faktor pembatas. 
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G. Kerangka Pikir 

         Untuk memudahkan kegiatan yang akan dilakukan serta memperjelas akar 

pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini adalah kerangka pikir yang sistematis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.2 : Alur Kerangka Pikir 
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