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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang salah satunya berupa hasil 

pertanian yang melimpah. Subsektor perkebunan, merupakan salah satu subsektor 

di sektor pertanian yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan. Kelapa 

merupakan salah satu komoditi subsektor perkebunan yang penting bagi 

Indonesia. Sampai saat ini, kelapa masih memiliki prospek cerah untuk 

dikembangkan sebagai hasil olahan. Berbagai hasil kelapa seperti nira, air kelapa, 

sabut, batang, dan kopra dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang 

bermanfaat dan memiliki nilai jual tinggi dibandingkan hasil mentahnya. 

Produk pertanian pada umumnya dihasilkan sebagai bahan mentah yang 

mempunyai sifat mudah rusak dan tidak tahan lama, sehingga memerlukan adanya 

suatu proses pengolahan agar dapat meningkatkan nilai tambah melalui produk 

olahan dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu industri pengolahan untuk mengolah hasil pertanian tersebut. 

Pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk mengawetkan, menyajikan 

produk menjadi lebih siap di konsumsi serta meningkatkan kualitas produk untuk 

bisa disajikan dalam bentuk yang lebih baik dan memberikan kepuasan kepada 

konsumen. Hasil dari produk-produk pertanian berpotensi untuk ditingkatkan 

nilainya, sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi (Widodo, 

2003). 



2 
 

Kabupaten Pacitan dikenal dengan potensi alamnya yang melimpah, salah 

satunya yaitu potensi perkebunan kelapa. Tanaman kelapa yang banyak digunakan 

oleh warga, digunakan untuk mendirikan industri Gula Kelapa atau dikenal 

dengan Gula Jawa. Gula Kelapa merupakan jenis gula yang terbuat dari nira 

kelapa yaitu cairan yang dihasilkan dari penyadapan mayang tanaman kelapa. 

Beberapa daerah pesisir di Kabupaten Pacitan yang mengembangkan industri 

Gula Kelapa, salah satunya Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan. Warga Desa 

Wonoanti hampir sebagian menjalani profesi sebagai penderas kelapa yang 

digunakan untuk bahan baku Gula Kelapa. Penderas yaitu kegiatan dalam 

mengambil air nira kelapa di puncak pohon kelapa dan memasukkan tetesan air 

nira ke dalam bumbung bambu.  

Desa Wonoanti merupakan daerah yang paling banyak menghasilkan Gula 

Kelapa. Luas wilayah tanaman kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan 

adalah 324,00 ha, (UPT Dinas Hutbun Kecamatan Tulakan, 2012). Pembuat Gula 

Kelapa di Desa Wonoanti memanfaatkan potensi tanaman kelapa dengan 

mengambil nira kelapa untuk digunakan sebagai bahan baku Gula Kelapa. Hal ini 

dianggap lebih menguntungkan karena nira kelapa bisa diambil setiap hari, 

berbeda dengan buah kelapa yang musiman, berbuah hanya pada waktu tertentu. 

Keberadaan Gula Kelapa ini menjadi berkah bagi warga Desa Wonoanti. 

Nira pohon kelapa disadap, diolah, dan dicetak dalam bambu (Gula Kelapa 

bentuk silinder) atau tempurung kelapa (Gula Kelapa bentuk batok). Industri kecil 

pengolahan Gula Kelapa yang dilaksanakan oleh pengrajin Desa Wonoanti masih 

menggunakan peralatan yang sederhana dan usaha ini masih berkembang hingga 

sekarang. Selain itu, penggunaan Gula Kelapa sebagai bahan baku industri pangan 
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sehari-hari banyak dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di Kota 

maupun di Desa. Gula Kelapa dimanfaatkan oleh Masyarakat Jawa untuk bahan 

baku kecap manis, pemanis minuman, dodol, atau kue. Hal ini tentunya 

memberikan peluang untuk mengembangkan industri pengolahan Gula Kelapa 

secara lebih meluas.  

Industri Gula Kelapa yang berada di Desa Wonoanti ini merupakan 

industri berskala rumah tangga, dimana penggunaan tenaga kerjanya adalah 

tenaga kerja keluarga dengan jumlah kurang dari lima orang. Industri Gula Kelapa 

di Desa Wonoanti ini telah ada secara turun temurun dan masih bersifat 

tradisional, baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Dalam 

menjalankan usaha Gula Kelapa pengrajin pasti mengalami kendala yang beragam 

yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kualitas dan banyak sedikitnya hasil 

produksi. Pengolahan Gula Kelapa yang dilakukan oleh masyarakat Desa 

Wonoanti dengan bahan bakunya berasal dari pemanfaatan tanaman kelapa belum 

dibudidayakan secara intensif. Hal ini tentunya merupakan permasalahan, karena 

pada akhirnya akan menimbulkan kekurangan bahan baku dan minimnya modal 

yang dimiliki, karena modal ini mempunyai peranan yang penting dalam 

menentukan maju mundurnya suatu usaha. Kebanyakan industri kecil tidak 

mampu berkembang atau bersaing karena sering terbentur masalah modal. 

Walaupun berskala rumah tangga dan masih bersifat tradisional, namun industri 

Gula Kelapa di Desa Wonoanti ini masih dapat bertahan sampai saat ini di tengah 

perkembangan industri yang maju, namun industri skala rumah tangga masih 

bertahan. Kenyataan inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih 

lanjut mengenai industri Gula Kelapa di Desa Wonoanti. 
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Analisis usaha pada industri Gula Kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan 

Tulakan, Kabupaten Pacitan sangat penting bagi pengrajin Gula Kelapa dalam 

melaksanakan usahanya, guna meningkatkan keuntungan serta pengembangan 

usaha. Kenyataannya, sering kali pengrajin Gula Kelapa kurang memperhatikan 

manajemen usaha yang berkaitan dengan besarnya biaya, penerimaan, 

keuntungan, maupun efisiensi usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis 

mengenai keuntungan, dan efisiensi dari industri Gula Kelapa skala rumah tangga 

di Desa Wonoanti, sehingga pengrajin dapat melihat perkembangan dari usaha 

Gula Kelapa tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan profitabilitas dari usaha 

home industri Gula Kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan. 

2. Berapa besarnya tingkat efisiensi dari usaha home industri Gula Kelapa di 

Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

3. Kendala-kendala apa saja yang ada saat pengolahan Gula Kelapa di Desa 

Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian  
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1. Untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan 

profitabilitas dari usaha home industri Gula Kelapa di Desa Wonoanti, 

Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

2. Untuk mengetahui besarnya tingkat efisiensi dari usaha home industri 

Gula Kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada saat pengolahan Gula Kelapa 

di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam menetapkan kebijakan khususnya dalam 

pengembangan usaha pengolahan Gula Kelapa di Kabupaten Pacitan. 

2. Bagi usaha home industri Gula Kelapa berguna sebagai bahan masukan 

yang dapat dipertimbangkan dalam hal pengambilan keputusan dalam 

terkait dengan kegiatan operasional dan pengembangan usahanya. 

3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya 

sebagai literatur dalam melakukan penelitian. 

 

1.4 Batasan Istilah 

Untuk membatasi pengertian dan pemahaman dari hasil penelitian agar 

tidak terjadi sesuatu yang rancu hingga keluar dari konteks penelitian, maka 

penulis membatasi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu: 

1. Penelitian dilaksanakan di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, pada pengrajin yang memproduksi Gula Kelapa. 
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2. Analisis usaha merupakan analisis terhadap kelangsungan suatu usaha 

dengan meninjau dari berbagai hal yang meliputi perhitungan biaya, 

penerimaan, keuntungan, profitabilitas, besarnya efisiensi usaha. 

3. Industri Gula Kelapa adalah kegiatan pengolahan nira sebagai bahan baku 

utama menjadi Gula Kelapa sampai menjual produk tersebut. 

4. Industri rumah tangga adalah industri yang  memiliki jumlah tenaga kerja 

yang digunakan dalam proses produksinya antara 1 sampai 4 orang. 

5. Responden adalah orang yang dapat merespons, memberikan informasi 

tentang data penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pengrajin 

Gula Kelapa di Desa Wonoanti yang berstatus pemilik pengolah. 

6. Pengolahan Gula Kelapa adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan Gula Kelapa mulai dari pengambilan nira di pohon, proses 

produksi hingga hasil berupa Gula Kelapa. 

7. Produksi adalah hasil fisik pada usaha pengolahan Gula Kelapa, 

sedangkan harga adalah nilai yang berlaku pada tingkat pengrajin selama 

mengadakan penelitian dan dianggap tetap dengan satuan rupiah/proses 

produksi. 

8. Biaya adalah sejumlah nilai yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha 

pengolahan Gula Kelapa dengan satuan rupiah/proses produksi. 

9. Biaya tetap (Fixed Cost) adalah biaya dikeluarkan untuk kegiatan usaha 

yang tidak mempengaruhi besar kecilnya volume produksi Gula Kelapa, 

seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian cetakan, wajan, pisau 

sadap, dan lain-lain. 
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10. Biaya variabel adalah (Variable Cost) biaya yang berubah-ubah sehingga 

besar kecilnya biaya yang dikeluarkan mempengaruhi oleh volume 

produksi Gula Kelapa, seperi biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja 

yang diperhitungkan selama satu hari dengan satuan rupiah/proses 

produksi. 

11. Penerimaan merupakan perkalian antara jumlah produksi Gula Kelapa 

dengan harga per satuan produk Gula Kelapa yang dinyatakan dalam 

satuan rupiah/proses produksi. 

12. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total 

industri Gula Kelapa yang dinyatakan dalam satuan rupiah/proses 

produksi. 

13. Profitabilitas adalah perbandingan antara keuntungan dengan biaya total 

industri Gula Kelapa yang dinyatakan dalam  satuan  persen  (%).  Kriteria 

yang digunakan dalam perhitungan profitabilitas adalah apabila 

profitabilitas > 0 maka industri Gula Kelapa menguntungkan dan apabila 

profitabilitas < 0 maka industri Gula Kelapa tidak menguntungkan. 

14. Efisiensi adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya total yang 

dikeluarkan dalam industri Gula Kelapa yang dinyatakan dalam angka. 

Kriteria yang digunakan adalah jika R/C > 1 berarti industri Gula Kelapa 

sudah efisien dan jika R/C < 1 berarti industri Gula Kelapa tidak efisien. 

 

 


