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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui upaya dan prinsip-prinsipnya dalam mengembangkan 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah yaitu berdasarkan Undang-

undang no.22 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah. Kaitannya dalam hal 

itu pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah setempat untuk 

memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi untuk diolah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rachmawati & Amir, 2003). 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa harus ditempatkan pada skala 

yang tinggi dalam pelaksanaan menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi.  

Pemerintah tentang kebijakannya dalam mengembangkan industri 

kecil serta telah melindungi agar dapat dioptimalkan peran mereka dalam 

tingkat ekonomi. Peraturan yang ada adalah satu alat untuk memecahkan 

masalah-masalah yang ada selama proses produksi secara eksternal di 

lingkungan industri kecil dan industri rumah tangga. Tingkat struktur 

masyarakat desa yang beragam yaitu struktur ekonomi, geografis, maupun 

sosial menyebabkan timbulnya hasil yang belum maksimal. Jumlah kuantitas 

pengusaha dan industri kecil dan industri rumah tangga jumlahnya banyak, 

tetapi pada kenyataannya mereka juga mengalami berbagai kesulitan dalam 

mengembangkan usaha (Rachmawati & Amir, 2003).  
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Potensi yang dapat dikembangkan melalui campur tangan pemerintah 

dalam hal peningkatan ekonomi daerah yaitu melalui industri kecil dan 

industri rumah tangga. Kaitannya kegiatan tersebut adalah cara pengentasan 

kemiskinan yang ada di wilayah desa. Modal yang digunakan relatif kecil 

dengan teknologi yang sederhana sehingga memungkinkan untuk dikerjakan 

oleh masyarakat golongan dengan tingkat ekonomi menengah kebawah baik 

di pedesaan maupun perkotaan. Usaha ini dilakukan dengan memanfaatkan 

dan mengolah bahan-bahan yang menjadi potensi daerah setempat, menjadi 

produk setengah jadi maupun produk jadi yang mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi. Secara tidak langsung industri kecil dan industri rumah tangga 

ini dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan 

masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik 

(Rachmawati & Amir, 2003). 

Potensi perkebunan rakyat kecamatan Nglegok pada tanaman kelapa 

sangat menunjang dalam industri gula kelapa. Luas area tanaman kelapa 

sebesar 630,5 Ha dengan produksi 783 ton/tahun tersebar di seluruh desa 

yang ada pada wilayah kecamatan Nglegok (Badan Pusat Statistik, 2017). 

Sistem usaha industri rumah tangga gula kelapa yang selama ini dilakukan 

petani di Desa Kemloko adalah pemilik pohon menderes kelapanya sendiri, 

pemilik pohon menggaduhkan pohon kelapanya kepada petani penderes, dan 

penderes itu sendiri juga dikatakan sebagai usaha industri rumah tangga gula 

kelapa. Masalah yang dihadapi produsen saat ini adalah input produksi yaitu 
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nira yang menjadi faktor penentu melakukan produksi dan menentukan 

pendapatan rumah tangga. Produktivitas memandang dari dua sisi sekaligus, 

yaitu proses input dan proses output yang juga berfungsi kepada industri 

rumah tangga gula kelapa yang ada di Desa Kemloko. 

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam 

memproduksi bahan baku dan menghasilkan produk, menciptakan nilai 

tinggi, dapat memanfaatkan sumber sumber daya yang ada secara nyata dan 

dapat diterapkan. Bagian terpenting adalah dapat memberikan kesempatan 

kerja serta membuka lapangan pekerjaan dan dapat mendatangkan 

pendapatan yang tinggi bagi masyarakat daerah setempat maupun masyarakat 

yang ikut dalam pengembangan, serta memiliki prospek yang berkembang 

untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Potensi produk gula jawa 

dapat dikatakan unggul karena telah mencapai pasar domestik dan dapat 

menembus pasar ekspor. Potensi produk gula jawa juga memiliki daya saing 

yang tinggi untuk menambah nilai ekonomis (Yolamalinda, 2014).  

Gula kelapa merupakan salah satu produk agribisnis yang banyak 

dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, baik dalam skala kecil sebagai bahan 

baku industri maupun komoditi ekspor (Sri Hidayati, 2007). Industri kecil dan 

industri rumah tangga gula kelapa adalah industri terbanyak yang ada di 

Kecamatan Nglegok yang tentunya telah menyerap banyak tenaga kerja dan 

membuka lapangan pekerjaan. Sebanyak 31% jumlah industri gula kelapa 

berada di Desa Kemloko sebagai salah satu bagian dari desa yang ada di 

kecamatan Nglegok. Menurut (Wibisono, Gunawan, 2012) gula kelapa adalah 
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gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa. Perdagangan gula 

kelapa juga dikenal sebagai “gula merah” yang biasanya dijual dalam bentuk 

setengah elips atau setengah mangkuk. Bentuk dari gula kelapa ini dihasilkan 

dari cetakan yang digunakan oleh industri rumah tangga berupa setengah 

tempurung kelapa.  

Besarnya faktor-faktor produksi secara langsung akan berpengaruh 

terhadap produksi disetiap industri kecil dan industri rumah tangga. 

Penggunaan faktor-faktor produksi setiap industri rumah tangga berbeda-beda 

tergantung dari kempuan masing-masing pelaku produksi. Secara tidak 

langsung juga akan mempengaruhi jumlah produksi gula kelapa dan 

pendapatan rumah tangga petani. Faktor-faktor produksi yang yang sangat 

berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dalam memproduksi gula 

diantaranya bahan baku (nira), faktor tenaga kerja, bahan bakar, jumlah 

pohon kelapa, modal usaha serta pengalaman berusaha menjadi faktor yang 

perlu diperhatikan dalam produksi gula kelapa untuk mendapatkan efisiensi 

yang maksimum (Wibisono, Gunawan, 2012).  

Gula kelapa sebagai salah satu produk yang perlu mendapat perhatian 

dalam kegiatan agroindustri. Prospek yang dimiliki sangat bagus, karena 

permintaan yang tinggi dari dalam negeri maupun komoditi ekspor. 

Keterbatas informasi pasar akan berakibat kepada pada hal, terutama harga 

jual yang diterima petani gula kelapa relatif lebih rendah. Banyak industri 

rumah tangga yang mengabaikan keberadaan aspek pasar yang akan 

berpengaruh kepada pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga (Maharani, 
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Edwina, & Kusumawaty, 2010). Pemasaran juga sering kali menjadi kendala 

dalam produksi industri rumah tangga terutama dalam hal harga jual. Harga 

jual yang rendah menyebabkan petani mendapatkan keuntungan yang relatif 

lebih rendah bahkan keadaan impas seringkali menjadi faktor industri rumah 

tangga untuk melanjutkan produksi selanjutnya. Dua persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk mendapatkan pemasaran yang efisien, pertama mampu 

menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan 

biaya yang semurahnya-murahnya. Kedua, mampu memberikan pembagian 

yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada 

semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan pemasaran 

barang atau produk yang dihasilkan (Elly & Dkk, 2013).  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka 

perumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kelayakan usaha industri rumah tangga gula kelapa? 

2. Bagaimana efisiensi penggunaan fakor-faktor produksi pada usaha industri 

rumah tangga gula kelapa? 

3. Bagaimana pemasaran gula kelapa dalam meningkatkan pendapatan rumah 

tangga industri gula kelapa? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian: 

1. Mengetahui kelayakan usaha industri rumah tangga gula kelapa. 
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2. Mengetahui efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha 

industri rumah tangga gula kelapa. 

3. Mengetahui pemasaran gula kelapa dalam meningkatkan pendapatan 

rumah tangga industri gula kelapa. 

1.3.2 Kegunaan Penelitan: 

1. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah maupun 

menentukan keputusan dalam mengembangkan potensi daerahnya untuk 

kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam sistem harga suatu daerah pada produk tertentu 

untuk kesejahteraan petani dan konsumen.  

2. Bagi Akademisi 

Hasil dalam penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau kajian dalam pembelajaran maupun penelitian-penelitian 

berikutnya, serta mampu memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan 

dalam penelitian ini.  

3. Bagi Pengrajin 

Hasil penelitian ini diharapkan petani industri rumah tangga gula 

kelapa mengetahui besarnya biaya dan pendapatan dalam industri rumah 

tangga yang dijalankan apakah secara ekonomi dikatakan layak dan 
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mengetahui pola pemasaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam menjalanan usahanya.  

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.4.1 Batasan Istilah 

Batasan-batasan istilah dalam penelitian adalah: 

a. Penerimaan adalah pendapatan kotor yang diterima petani gula kelapa 

yaitu hasil dari harga jual dikalikan dengan jumlah produksi 

b. Pendapatan adalah pendapatan bersih petani gula kelapa yang telah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses 

produksi 

c. Produksi adalah jumlah gula kelapa yang dihasilkan oleh pengrajin 

d. Biaya variabel adalah adalah biaya yang berpengaruh terhadap proses 

produksi pembuatan gula kelapa 

e. Biaya tetap adalah biaya penyusutan yang dikeluarkan dari mesin alat 

produksi setiap kali melakukan produksi 

f. Nira adalah air hasil deres dari pohon kelapa sebagai bahan baku 

utama dalam pembuatan gula kelapa 

g. Tenaga kerja adalah orang yang terlibat dalam pembuatan gula kelapa 

h. Bahan bakar adalah kayu yang digunakan sebagai bahan bakar 

pembuatan gula kelapa 

i. Jumlah pohon adalah banyaknya jumlah pohon kelapa yang dideres 

untuk diambil nira kelapa 
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j. Pengrajin gula kelapa adalah orang yang bertanggung jawab kepada

usaha gula kelapa

k. Pedagang adalah sebagai perantara antara pengrajin dan konsumen

dalam menjual gula kelapa

1.4.2 Pengukuran Variabel 

Ukuran variabel dalam penelitian adalah: 

a. Penerimaan dihitung selama satu bulan produksi gula kelapa dan

diukur dengan satuan Rupiah (Rp)

b. Pendapatan dihitung selama satu bulan produksi dan diukur dengan

satuan Rupiah (Rp)

c. Produksi diukur dengan satuan Kilogram (Kg)

d. Biaya variabel diukur dengan satuan Rupiah (Rp)

e. Biaya tetap adalah diukur dengan satuan Rupiah (Rp)

f. Nira diukur dengan satuan Liter (L)

g. Tenaga kerja diukur dengan HKSP

h. Bahan bakar diukur dengan biaya atau harga satuan Rupiah (Rp)

i. Jumlah pohon diukur dengan jumlah satuan


