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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian dari Maninggar Praditya (2010) dengan judul Analisis 

usaha industri gula jawa skala rumah tangga di Kabupaten Wonogiri. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa biaya total rata-rata industri gula jawa skala 

rumah tangga di Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 34.120,02 per hari. Penerimaan 

rata-rata yang diperoleh sebesar Rp 39.151,56  per hari, sehingga keuntungan rata-

rata yang diperoleh produsen gula jawa sebesar Rp 5.031,55 per hari. 

Profitabilitas industri gula jawa skala rumah tangga di Kabupaten Wonogiri 

adalah sebesar 14,75%, yang berarti industri gula jawa menguntungkan. 

Besarnya nilai koefisien variasi (CV) industri gula jawa skala rumah 

tangga di Kabupaten Wonogiri sebesar 0,31 dengan nilai batas bawah  keuntungan  

(L) sebesar Rp 1.894,91. Hal ini berarti bahwa produsen gula jawa akan selalu 

terhindar dari kerugian dengan jumlah keuntungan terendah yang diperoleh 

produsen sebesar Rp 1.894,91. Industri gula jawa skala rumah tangga di 

Kabupaten Wonogiri yang dijalankan selama ini sudah efisien dengan ditunjukkan 

R/C ratio lebih dari satu yaitu sebesar 1,15, berarti setiap Rp 100 biaya yang 

dikeluarkan dalam kegiatan usaha industri gula jawa memberikan penerimaan 

sebesar 1,15 kali dari biaya yang dikeluarkan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Indri (2005) dengan judul Analisis 

Usaha Industri Intip di Kota Surakarta. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 
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biaya total rata-rata yang dikeluarkan untuk industri intip di Kota Surakarta dalam 

satubulan sebesar Rp 11.306.025,00. Sedangkan, penerimaan rata-rata yang 

diperoleh pengusaha intip selama sebulan sebesar Rp 14.616.452,00 sehingga 

keuntungan  rata-rata yang  diperoleh produsen selama satu bulan adalah Rp 

3.310.427,00.  

Profitabilitas dari  usaha pembuatan intip di Kota Surakarta adalah 29,3 %, 

berarti usaha yang dilakukan menguntungkan. Besarnya risiko yang mungkin 

terjadi Rp 2.157.521,00 dan batas bawah keuntungan sebesar minus Rp 

1.004.615,00 yang  berarti produsen harus berani menanggung kerugian sebesar 

Rp 1.004.615,00. Sedangkan, efisiensi usahanya adalah 1,293. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha pembuatan intip di Kota Surakarta sudah efisien.  

Ketiga, penelitian dari Usnun (2004) yang berjudul Analisis Usaha 

Pembuatan  Krupuk Rendeng Puyur Di Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh produsen krupuk 

rendeng puyur selama bulan Oktober 2003 sebesar Rp 2.411.931,00 dengan biaya 

total rata-ratanya sebesar Rp 2.095.115,00 sehingga keuntungan rata-rata yang 

diperoleh selama bulan Oktober 2003 Rp 316.816,00. Profitabilitas dari usaha 

krupuk rendeng puyur sebesar 15,2%. Koefisien Variasi dari usaha ini adalah 

0,65, dengan simpangan baku Rp 204.258,00 dan batas  bawah keuntungan 

sebesar minus Rp 91.700,00. Usaha krupuk rendeng puyur sudah efisien dengan 

nilai R/C sebesar 1,15 yang berarti setiap 1 Rupiah biaya yang dikeluarkan akan 

didapatkan penerimaan 1,15 kali dari biaya yang dikeluarkan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa baik usaha 

agroindustri Gula Jawa, usaha pembuatan krupuk rendeng puyur, dan usaha 
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industri intip dapat menghasilkan keuntungan. Besarnya keuntungan dipengaruhi 

oleh besarnya penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, besarnya 

penerimaan dan biaya yang dikeluarkan akan  menunjukkan tingginya tingkat 

efisiensi dari pengelolaan usaha tersebut. Meskipun, usaha tersebut menghasilkan 

keuntungan, tetapi kemungkinan adanya kerugian. Berpedoman dari keempat 

hasil penelitian tersebut, peneliti mencoba untuk menerapkan pada industri Gula 

Kelapa di Desa Wonoanti guna menganalisis biaya, penerimaaan, keuntungan, 

profitabilitas, efisiensi usaha, dan kendala. 

 

2.2 Tinjauan Pustaka  

2.2.1 Tanaman Kelapa 

 Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) dalam tata nama atau sistematika 

(taksonomi) tumbuh-tumbuhan dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom    : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisio      : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub divisio    : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas      : Monocotyledonae (biji berkeping satu) 

Ordo      : Palmales 

Familia    : Palmae 

Genus      : Cocos 

Spesies      : Cocos nucifera L. (Warisno, 2003). 

 Kelapa agar dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi dengan baik  

perlu lingkungan hidup yang sesuai. Tanaman ini dapat tumbuh mulai 0-900  

meter diatas permukaan laut dan menyukai sinar matahari, dimana panjangnya  
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penyinaran pada siang hari dapat mempengaruhi perkembangan tanaman. 

Temperatur yang paling sesuai adalah 27°C, dengan curah hujan antara 1300-

2300 mm per tahun bahkan sampai 3800 mm per tahun kelapa masih dapat 

tumbuh dengan baik serta berada pada cuaca yang panas. Mengenai keadaan  

tanah, kelapa dapat tumbuh pada tanah alluvial, laterit, vulkanis, berpasir, tanah  

liat ataupun tanah berbatu. Namun diantara jenis tanah tersebut, yang  paling baik 

untuk pertumbuhan adalah tanah alluvial (Suhardiyono, 1988).  

Kelapa merupakan tanaman serba guna atau tanaman yang mempunyai 

nilai ekonomi yang tinggi. Hampir seluruh bagian tanaman ini dapat  

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut 

pohon kehidupan (tree of life). Tanaman kelapa dapat digunakan sebagai bahan 

makanan, minuman, bahan industri, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, dan 

lain-lain. Buah kelapa dapat diambil daging buahnya untuk membuat minyak, 

santannya dapat digunakan untuk memasak dan airnya bisa diminum. Batang  

kelapa yang disebut glugu dapat dipakai sebagai bahan bangunan.  

Daun kelapa yang telah dikeringkan dapat di pakai sebagai atap rumah dan 

daunnya yang masih muda (janur) dapat digunakan sebagai bahan anyaman dalam 

pembuatan ketupat atau berbagai bentuk hiasan. Tangkai anak daun yang sudah 

dikeringkan, yang disebut lidi, dapat digunakan sebagai tusuk sate dan bila di 

himpun menjadi satu dapat dijadikan sapu. Bunga kelapa dapat di sadap air 

legennya (nira) sebagai bahan baku pembuatan Gula Jawa. Sabutnya banyak 

diperdagangkan sebagai bahan bakar, pengisi jok kursi, anyaman tali, keset, serta 

media tanam bagi anggrek. Bagian tempurung atau batok juga dipakai sebagai 

bahan bakar dan bahan baku berbagai bentuk kerajinan tangan (Soebroto, 1983). 
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Daya saing produk kelapa pada saat ini terletak pada industri hilirnya,  

tidak lagi pada produk primer, di mana nilai tambah dalam negeri yang  dapat  

tercipta pada produk hilir dapat berlipat ganda dari pada produk primernya. Usaha 

produk hilir saat ini terus berkembang dan memiliki kelayakan yang tinggi baik  

untuk usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar. Pada gilirannya  industri  

hilir menjadi lokomotif industri hulu (Anonim, 2009). 

 

2.2.2 Gula Kelapa 

Menurut Aryati (2005), Gula Kelapa diperoleh dari nira kelapa yang telah 

diuapkan dan dicetak dalam berbagai bentuk. Sampai saat ini, pembuatan Gula 

Kelapa dikerjakan oleh pengrajin tradisional dalam skala kecil dengan 

menggunakan peralatan-peralatan sederhana. 

Gula kelapa dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa (Cocos nucifera 

L.). Nira adalah cairan manis yang di peroleh dengan melakukan penyadapan 

terhadap bunga kelapa (mayang) yang belum membuka pada umur tertentu. 

Adapun gula kelapa adalah bahan pemanis yang merupakan hasil olahan nira yang 

sejak dahulu hingga saat ini merupakan bahan perdagangan yang penting bagi 

rakyat di pedesaan (Setyamidjaja, 1984). 

Pembuatan Gula Kelapa merupakan suatu usaha untuk meningkatkan penghasilan 

petani, bahkan penghasilan petani lebih tinggi daripada menjual kelapa segar 

apabila harga kelapa di pasaran sedang merosot. Jenis Gula Kelapa bibedakan 

berdasar pada bentuknya, ada Gula Semut yaitu Gula Kelapa dalam bentuk 

butiran halus, gula cetak dan gula tempurung yang dicetak dalam cetakan kecil 
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atau dalam tempurung. Adapun proses pembuatan Gula Kelapa antara lain sebagai 

berikut: 

a. Proses pengambilan nira kelapa 

1. Pohon bisa disadap apabila telah menghasilkan dua atau tiga tandan bunga 

(mayang). 

2. Bagian ujung mayang yang telah seminggu, diikat, diiris sedikit demi  

sedikit, kemudian diikat dilengkungkan kearah bawah, hasil irisan  

tersebut akan mengeluarkan tetesan nira yang dimasukkan dalam bumbung 

(wadah) yang diikat pada mayang tersebut. Mayang ini terus  

menghasilkan  nira  sampai  kurang lebih 30 hari. 

3. Dalam bumbung bambu diberi larutan yaitu suatu campuran yang terdiri  

atas  kapur sirih, penggunaan laru dimaksudkan agar nira tidak masam 

karena kapur sirih berfungsi untuk menghambat fermentasi nira yang 

disebabkan oleh mikroorganisme. 

4. Penyadapan dilakukan 2 kali pagi dan sore hari, penyadapan pada pagi 

hari hasilnya diambil sore hari sedangkan penyadapan sore hari diambil 

pagi. 

b. 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 dalam wajan/panci kemudian  

dipanaskan sampai 110° C sambil dilakukan pengadukan. Dalam proses  

pemasakan ini, saat mendidih kotoran halus akan mengapung bersama  

busa nira. Kotoran tersebut dibuang, agar busa nira yang meluap tidak  
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bertambah banyak maka dimasukkan 1 sendok minyak kelapa atau 

biasanya dimasukkan sedikit parutan 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. Pekatan nira yang mulai mendingin dimasukkan dalam cetakan yang 

sebelumnya telah dibasahi terlebih dahulu dengan air, dan selanjutnya 

didiamkan hingga mengeras dan menjadi Gula Kelapa. (Issoesetiyo dan 

Sudarto, 2001) 

Gula jawa masih banyak digunakan khususnya Masyarakat Jawa sebagai 

bumbu masak karena memiliki aroma dan rasa yang khas karamel palmae. 

Disamping itu, gula jawa juga digunakan untuk pemanis minuman, bahan 

pembuat kecap, bahan pembuat dodol, dan pembuat kue serta bahan penambah  

cita rasa pada makanan. Gula jawa memiliki banyak manfaat kesehatan 

dibandingkan dengan gula tebu/gula putih. Selain memberikan rasa manis (tapi 

rendah kalori), gula jawa mengandung garam, mineral, kaya nutrisi, dan 

bermanfaat untuk mengatasi anemia, batuk, typhus, lepra, dan sebagainya 

(Santoso, 1995). 

Saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara membuat gula 

jawa. Namun, ada sekelompok masyarakat di tempat-tempat tertentu yang masih 

setia menggeluti usaha pembuatan gula jawa ini, baik sebagai usaha sampingan 

atau sumber mata pencaharian (Radino, 2009). 
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2.2.3 Industri  

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), industri adalah suatu unit 

(kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan 

barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan 

mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya 

serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. 

Perusahaan industri pengolahan di bagi dalam 4 golongan yaitu : 

1. Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih) 

2. Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang) 

3. Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang) 

4. Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang) 

Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini, semata-mata hanya 

didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan 

apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa 

memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah 

menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) (Anonim, 2009). 

Industri rumah tangga pada umumnya memuatkan kegiatan di sebuah  

rumah keluarga tertentu dan karyawannya berdomisili di tempat yang tak jauh 
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dari rumah produksi tersebut. Secara geografis dan psikologis hubungan mereka 

sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan) sehingga, memungkinkan kemudahan 

dalam menjalin komunikasi (Anonim, 2009). Gula jawa yang berada dipasaran 

sampai saat ini, merupakan produk industri kecil dan industri rumah tangga yang 

banyak dikerjakan oleh  masyarakat  pedesaan. Proses pembuatan gula jawa masih 

menggunakan cara produksi serta peralatan yang cukup sederhana (Issoesetiyo 

dan Sudarto, 2001). 

 

2.2.4 Mutu Gula Kelapa 

 Gula Kelapa adalah gula yang diperoleh dari pemekatan nira yaitu cairan 

yang diperoleh dari penyadapan tongkol bunga kelapa. Ada beberapa jenis Gula 

Kelapa, yaitu Gula Kelapa cetak dan Gula Kelapa semut, atau sering disingkat 

sebagai gula semut yang merupakan bentuk kristal dari Gula Kelapa. Gula Kelapa 

sering disebut gula merah dan kadang-kadang disebut sebagai gula jawa. 

Berdasarkan asal atau nama tanaman palma yang disadap niranya, maka gula 

merah dapat berasal gula merah dari pohon aren, kelapa, atau siwalan. Gula 

Kelapa merupakan bahan pemanis penting produksi swadaya masyarakat yang 

dapat diproduksi oleh industri keluarga serta industri kecil dipedesaan dengan 

menggunakan sumber alam setempat yang tersedia secara melmpah. 

 Secara umum, mutu Gula Kelapa dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : 

1. Mutu super : Gula Kelapa yang teksturnya keras dan berwarna cerah, yaitu 

berwarna coklah kekuning-kuningan. 

2. Mutu A : Gula Kelapa yang bertekstur keras dan berwarna kecoklatan. 
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3. Mutu B : Gula Kelapa yang agak lembek tekstunya dan berwarna coklat 

kehitaman. (Winarno, 2014) 

 

2.2.5 Biaya 

Biaya produksi adalah nilai dari semua faktor produksi yang digunakan, 

baik dalam bentuk benda maupun jasa selama proses produksi berlangsung 

(Soekartawi, 2001). Adanya unsur-unsur produksi yang bersifat tetap dan tidak 

tetap dalam jangka pendek mengakibatkan munculnya dua kategori biaya, yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Suparmoko (2001), biaya-biaya tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Biaya tetap adalah biaya produksi yang timbul karena penggunaan faktor 

produksi yang tetap, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membiayai faktor 

produksi juga tetap tidak berubah, walaupun jumlah barang yang dihasilkan 

berubah-ubah. Biaya tetap termasuk dalam biaya untuk mesin dan peralatan.  

b. Biaya Variabel (Variable Cost) 

Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

produsen sebagai akibat penggunaan faktor produksi variabel, sehingga biaya ini 

jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kuantitas produk yang dihasilkan. Biaya 

variabel seperti biaya bahan mentah, biaya tenaga kerja langsung dan bahan bakar 

minyak, kerusakan kecil-kecil dan biaya perawatan lain.  

Menurut Firdaus (2008), biaya total merupakan keseluruhan jumlah biaya 

produksi yang dikeluarkan. Secara sistematis, biaya total dapat dirumuskan 

sebagai berikut: TC = TFC + TVC 
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Keterangan : 

TC ( Total Cost)    = Biaya total  

TFC (Total Fixed Cost)   = Total biaya tetap  

TVC (Total Variable Cost)   = Total biaya variabel 

 

2.2.6 Penerimaan 

 Menurut Soekartawi (1995), Penerimaan adalah perkalian antara output 

yang dihasilkan dengan harga jual. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut: 

TR = Q x P 

Keterangan :  

TR  = Penerimaan total (total revenue)  

Q  = Jumlah produk yang dihasilkan (quantity) 

P  = Harga (price)  

Semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin tinggi harga per 

unit produk bersangkutan, maka penerimaan total yang di terima produsen akan 

semakin besar. Sebaliknya, jika produk yang dihasilkan sedikit dan harganya 

rendah maka, penerimaan total yang diterima oleh produsen semakin kecil. 

Penerimaan total yang dikeluarkan akan memperoleh pendapatan bersih yang 

merupakan keuntungan yang di peroleh produsen.  

 

2.2.7 Keuntungan  

Keuntungan atau laba pengusaha adalah penghasilan bersih yang diterima 

oleh pengusaha, sesudah dikurangi dengan biaya-biaya produksi, atau dengan kata 

lain, laba pengusaha adalah selisih antara penghasilan kotor dan biaya-biaya 
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produksi. Laba ekonomis dari barang yang dijual adalah selisih antara penerimaan 

yang diterima produsen dari penjualan produksi keripik ubi kayu dari sumber 

yang digunakan untuk membuat barang tersebut. Jika biaya lebih besar dari pada 

penerimaan berarti labanya negatif, situasi seperti disebut rugi. Sebuah 

perusahaan yang memaksimumkan laba ekonomi yang maksimum, yaitu 

perusahaan berusaha untuk membuat selisih antara penerimaan total dengan biaya 

ekonomi sebesar mungkin (Nicholson, 1992). 

Menurut Sunaryo (2001), keuntungan merupakan selisih dari penerimaan 

dan total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Keuntungan merupakan 

tujuan dari setiap usaha, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh, 

maka semakin layak usaha tersebut dijalankan. Keuntungan dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

𝜋  = TR – TC  

Keterangan:  

𝜋  = Pendapatan usaha  

TR  = Penerimaan usaha 

TC  = Biaya total 

 

2.2.8 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi 

rendahnya kinerja usaha. Profitabitas merupakan perbandingan antara keuntungan 

dari penjualan dengan biaya total yang dinyatakan dengan presentase. Besar 

kecilnya keuntungan merupakan selisih dari penjualan dikurangi dengan biaya 

usaha (Riyanto, 1999). 
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Menurut Adi (2007), profitability ratio adalah alat untuk mengukur 

keuntungan yang dicapai oleh pengusaha. Adapun rasio profitabilitas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Profitabilitas =  
𝜋

𝑇𝐶
𝑥100% 

Keterangan: 

π (Profit)      = Keuntungan  

TC (Total Cost)   = Biaya total  

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan profitabilitas adalah:  

Profitabilitas > 0 berarti usaha yang dijalankan menguntungkan 

Profitabilitas < 0 berarti usaha yang dijalankan tidak menguntungkan 

 

2.2.9 Efisiensi 

Efisiensi 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), efisiensi usaha secara matematis dapat ditulis 

sebagai berikut: Efisiensi = 
𝐶

𝑅
 

Keterangan: 

R (Revenue)   = Penerimaan 

C (Cost)   = Biaya  
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 Kriteria yang digunakan dalam penentuan efisiensi usaha adalah: 

R/C > 1 berarti usaha yang dijalankan sudah efisien. 

R/C < 1 berarti usaha yang dijalankan tidak efisien. 

R/C = 1 berarti usaha dalam kondisi impas. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian tentang usaha industri Gula Kelapa dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin Gula Kelapa dan 

kendala apa saja yang dihadapi pengrajin Gula Kelapa. Alasan memilih tempat 

tersebut karena sebagian besar penduduk Desa Wonoanti adalah pengrajin Gula 

Kelapa. Tahap awal yang dilakukan yaitu pengumpulan sejumlah informasi baik 

dari responden maupun pihak–pihak terkait yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Data yang telah terkumpulkan diuji sesuai 

metode yang telah ditentukan agar kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan 

keadaan lapang.  

Usaha Gula Kelapa merupakan usaha yang dilakukan oleh pengrajin 

dengan mengelola input produksi yang tersedia untuk memperoleh hasil 

(produksi).  Biaya-biaya produksi atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya 

usaha Gula Kelapa terdiri dari biaya bahan baku, bahan penolong bahan bakar, 

biaya pengemasan, biaya transportasi, dan biaya tenaga kerja untuk pengolahan 

nira kelapa. Jumlah produksi yang akan dihasilkan mempengaruhi penerimaan 

pengrajin, dimana besarnya produksi tersebut ditentukan oleh produktivitas usaha 

Gula Kelapa tersebut.  
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Penerimaan juga dipengaruhi oleh harga jual Gula Kelapa dan penerimaan 

yaitu jumlah produksi dikalikan dengan harga jual Gula Kelapa. Pendapatan yang 

diterima pengrajin dari usaha Gula Kelapa merupakan jumlah penerimaan dari 

usaha Gula Kelapa yang dikurangi dengan total biaya produksi. Dalam penelitian 

ini digunakan konsep keuntungan. Keuntungan merupakan selisih antara  

penerimaan dengan biaya total yang dikeluarkan dalam industri Gula Kelapa. 

Adapun tingkat keuntungan atau profitabilitas adalah perbandingan antara 

keuntungan dari penjualan dengan total biaya yang dinyatakan dalam prosentase. 

Selain berusaha mencapai keuntungan yang besar, satu hal yang seharusnya 

diperhatikan  pengusaha adalah efisiensi usaha.  

Efisiensi usaha dapat dihitung dengan  menggunakan rumus “R/C” Ratio, 

yaitu dengan membandingkan antara besarnya penerimaan dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk berproduksi. Kriteria yang  digunakan dalam analisis efisiensi 

usaha ini adalah apabila nilai “R/C”Ratio > 1 berarti usaha sudah efisien dan 

apabila nilai “R/C” Ratio < 1 berarti usaha tidak efisien (Soekartawi, 1995). 

Untuk mencapai keuntungan, pengusaha akan menghadapi kendala atas kegiatan 

usaha tersebut, diantaranya adalah kendala bakan baku, kayu bakar dan 

pemasaran. Faktor kondisi alam sangat mempengaruhi produksi Gula Kelapa di 

Desa Wonoanti, seperti curah hujan yang tidak menentu dan serangan hama 

penyakit. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan pendugaan sementara yang belum diuji 

kebenarannya. Hipotesis yang diambil untuk penelitian ini yaitu: 

1. Diduga usaha home industri Gula Kelapa di Desa Wonoanti, Kecamatan 

Tulakan, Kabupaten Pacitan efisien untuk diusahakan. 

2. Diduga bahwa kendala bahan baku, kayu bakar dan pemasaran 

mempengaruhi hasil produksi home industri Gula Kelapa di Desa 

Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

- Keuntungan 

- Efisiensi 

Biaya : 

Biaya Variabel : 

- Bahan baku 

- Bahan Penolong 

- Tenaga kerja 

- Kemasan 

- Bahan bakar 

memasak 

- Transportasi 

Biaya Tetap : 

- Penyusutan alat 

Proses 

Produksi 

Penerimaan 

Hasil Produksi 

Gula Kelapa 

Home Industri Gula Kelapa Kendala : 

1. Bahan baku 

2. Kayu bakar 

3. Pemasaran 

 


