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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Membandingkan biaya produksi antara 

perajin yang dibina dengan tidak dibina pada usaha agroindustri gula aren di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. (2) Membandingkan 

pendapatan antara perajin yang dibina dengan tidak dibina pada usaha 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

Penelitian ini menggunakan metode “deskriptif”, sedangkan teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik survei. Data yang ada terdiri dari data primer dan 

sekunder dan jenis data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Biaya produksi yang 

dikeluarkan antara perajin binaan dan perajin non binaan tidak berbeda 

(nonsignifikan). Rata-rata biaya produksi per hari yang dikeluarkan perajin binaan 

yaitu sebesar Rp. 103.766/proses produksi dengan 30,44 liter bahan baku nira dan 

biaya produksi yang dikeluarkan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar                

Rp. 311.297 dengan 91,33 liter bahan baku nira. Rata-rata biaya produksi per hari 

perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 101.859/proses produksi dengan 30,51 liter 

bahan baku nira dan biaya produksi yang dikeluarkan selama tiga hari proses 

produksi yaitu sebesar Rp. 305.576 dengan 91,54 liter bahan baku nira.                  

(2) Rata-rata pendapatan perajin binaan dengan tidak binaan berbeda nyata 

(signifikan). Rata-rata pendapatan per hari usaha agroindustri gula aren pada 

perajin binaan yaitu sebesar Rp. 37.714/proses produksi. Total pendapatan yang 

diperoleh perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar               

Rp. 113.142. Rata-rata pendapatan per hari perajin non binaan yaitu sebesar      

Rp. 18.265/proses produksi. Total pendapatan perajin non binaan selama tiga hari 

proses produksi yaitu sebesar Rp. 54.560.  
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ABSTRACT 

The aims of this research were to: (1) compare the production cost among 

trained and non-trained farmers in palm sugar agroindustry in District of 

Gunungsari West Lombok Regency. (2) compare the income among  trained and       

non-trained farmers in palm sugar agroindustry in District of Gunungsari West 

Lombok Regency. This research used descriftive method whereas the data were 

collected using survey technique. The data consisted of primary and secondary 

data and the data type consisted of quantitative and qualitative data. This research 

was done in District of Gunungsari West Lombok Regency.   

The result conclude that: (1) The spent production cost among trained and 

non-trained farmers no different (non significant). The average of production cost 

per day for the trained farmers is  Rp. 103.766/production process with 30,44 liter 

raw palm and the production cost that spend for 3 days of production process is 

Rp. 311.297  with  91,33 liter raw palm. (2) The average income among the 

trained and non trained farmers different (significant). The average of daily 

income in the trained farmers is Rp. 37.714/production process. The total income 

of the trained farmers for 3 days of production process is  Rp. 113.142. The 

average of non-trained farmers daily income for 3 days of production process is 

Rp. 54.560. 
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    PENDAHULUAN 

Saat ini pembangunan pertanian tidak hanya bertujuan meningkatkan 

produksi pertanian saja, tetapi harus diikuti dengan peningkatan pertumbuhan 

industri pengolahan hasil-hasil pertanian atau dikenal dengan istilah agroindustri. 

Hal ini telah dibuktikan bahwa agroindustri mampu meningkatkan pendapatan 

para pelaku agribisnis, mampu menyerap tenaga kerja, mampu meningkatkan 

perolehan devisa dan mampu mendorong munculnya industri yang lain 

(Soekartawi, 2005). 

 Agroindustri merupakan salah satu subsistem agribisnis, di mana dari 

pengembangannya diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah hasil pertanian 

melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi pengolahan. 

Salah satu agroindustri yang berada di Indonesia adalah agroindustri gula aren. 

Gula aren merupakan produk agroindustri yang diproduksi oleh industri-industri 

kecil atau industri rumah tangga (home industry) yang umumnya berada di 

pedesaan (Hieronymus, 1993). 

Gula aren dibuat dari nira yang dihasilkan dari pohon aren. Bahan baku gula 

aren atau nira mempunyai sifat mudah menjadi asam karena adanya proses 

fermentasi oleh bakteri saccharomyses sp. Oleh karena itu, nira harus segera 

diolah setelah diambil dari pohon aren, paling lambat 90 menit setelah 

dikeluarkan dari bumbung (Sunanto, 1993). 

Proses pembuatan gula aren tersebut biasanya dilakukan secara tradisional 

dan menggunakan peralatan sederhana serta jumlah produk yang dihasilkan 

terbatas. Padahal, gula aren merupakan salah satu industri kecil yang memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi sehingga sangat prospektif dalam pengembangannya 

dan memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian. Hal 

ini tentunya terdapat di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten 

Lombok Barat. Kecamatan Gunungsari merupakan salah satu daerah di 

Kabupaten Lombok Barat yang memiliki potensi dalam pengembangan usaha 

agroindustri gula aren. Luas tanaman aren di Kecamatan Gunungsari yaitu sebesar 

30 hektar dengan jumlah produksi 7,68 ton dan jumlah perajin sebesar 320 orang 

(Dinas P3 Lombok Barat, 2105). 

 Industri gula aren yang berada di Kecamatan Gunungsari ini merupakan 

industri berskala rumah tangga, di mana penggunaan tenaga kerjanya adalah 

tenaga kerja dalam keluarga dan telah ada secara turun temurun. Kecamatan 

Gunungsari merupakan salah satu daerah yang mendapatkan pembinaan 

pengolahan gula aren oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti di Desa Kekait, 

Guntur Macan, Taman Sari, Mekarsari, Gelangsar, Mambalan, dan Bukit Tinggi. 

Adanya pembinaan terhadap perajin gula aren tersebut, maka akan timbul 

beberapa pertanyaan antara lain : 

1. Apakah pemerintah berhasil membina perajin gula aren di Kecamatan 

Gunungsari ? 

2. Jika pemerintah berhasil membina perajin gula aren tersebut, berapa 

perbandingan biaya dan pendapatan perajin gula aren antara yang dibina 

dengan tidak dibina ?    

 



4 

 

 

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk : (1) membandingkan biaya 

produksi yang dikeluarkan perajin agroindustri gula aren yang dibina dengan tidak 

dibina pada usaha agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat.(2) membandingkan pendapatan yang diperoleh perajin aroindustri 

gula aren yang dibina dengan tidak dibina pada usaha agroindustri gula aren di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu 

metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada waktu 

sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan menarik 

kesimpulan serta menginterpretasikannya (Ridwan, 2007). Unit analisis dalam 

penelitian ini adalah perajin gula aren di Kecamatan Gunungsari Kabupaten 

Lombok Barat. Dari 16 Desa di Kabupaten Lombok Barat dipilih dua desa yaitu 

Kekait dan Guntur Macan. Penentuan daerah sampel penelitian ditentukan secara 

Purposive Sampling atau secara sengaja dengan pertimbangan bahwa kedua desa 

tersebut merupakan desa yang lebih banyak mendapatkan pembinaan dari 

lembaga pemerintah. Selanjutnya penentuan jumlah responden dilakukan dengan 

quota sampling. Dari kedua desa tersebut diambil secara proportional sampling, 

16 responden di Desa Kekait dan 14 responden di Desa Guntur Macan. 

Selanjutnya pengambilan responden dilakukan dengan cara Accidental sampling 

yaitu peneliti mengumpulkan sampel dari unit sampel yang kebetulan ditemuinya 

atau mereka yang mudah ditemui dan dijangkau (Abdullah dan Sutanto, 2015).   

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kuantitatif (dalam bentuk 

angka) dan data kualitatif (tidak berupa angka). Selain itu, sumber data yang 

digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang 

diperoleh dari perajin yang menjadi responden, sedangkan data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari instansi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik survei yaitu cara pengumpulan data dari sejumlah responden 

dengan mengadakan wawancara langsung disertai dengan daftar pertanyaan yang 

sudah dipersiapkan terlebih dahulu (Nazir, 1983). Untuk menghitung biaya 

produksi dan pendapatan dianalisis bersifat kuantitatif digunakan persamaan 

matematika sebagai berikut : 

1) Biaya Produksi  

TC = TVC + TFC 

Keterangan :  

TC    = Total biaya  

TVC = Total biaya variabel 

TFC  = Total biaya tetap 
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2) Pendapatan 

Pd = TR - TC 

                 = (P.Q) – TC 

Keterangan :  
Pd = Pendapatan (Rp/proses produksi) 

TR = Nilai produksi (Rp/proses produksi) 

TC = Total biaya (Rp/proses produksi) 

P  = Harga jual produk (Rp/biji) 

Q  = Total produksi produk (biji) 
 

Untuk mengetahui perbedaan biaya dan pendapatan antara perajin yang 

dibina dengan tidak dibina, dilakukan analisis menggunakan pengujian hipotesis 

komparatif dua sampel independen. Dalam pengujian hipotesis komparatif dua 

sampel independen dilakukan analisis menggunakan uji-t, terlebih dahulu 

dilakukan uji-F untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut homogen atau 

tidak. 

Untuk menguji hipotesis digunakan uji-F dan uji-t dengan taraf nyata 5%. 

Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut : 

Yii X: Ho : artinya rata-rata biaya dan pendapatan perajin yang dibina sama 

dengan rata-rata biaya dan pendapatan perajin yang tidak dibina. 

Yii X: Ho : artinya rata-rata biaya dan pendapatan perajin yang dibina berbeda 

dengan rata-rata biaya dan pendapatan perajin yang tidak dibina. 

Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1) Menentukan varians sampel homogen atau tidak digunakan uji F test pada 

taraf 5% dengan rumus: 

F hitung =  
𝑆𝑥2

𝑆𝑦2  , 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑆𝑥2 > 𝑆𝑦2  atau F hitung =  
𝑆𝑦2

𝑆𝑥2  , 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑆𝑦2 > 𝑆𝑥2 

𝑆𝑥2 =
  𝑋− 𝑋  2

 𝑛1−1 
  dan   𝑆𝑦2 =

  𝑌− 𝑌  2

 𝑛2−1 
 

 

Jika F hitung < F tabel berarti varians kedua sampel homogen 

Jika F hitung > F tabel berarti varians kedua sampel tidak homogen 

2) Apabila varians kedua sampel homogen, maka digunakan rumus : 

t hitung = 

21

22
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3) Apabila varians kedua sampel tidak homogen maka digunakan rumus :  

t hitung = 
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Keterangan :  

X  = Varians  dari pendapatan perajin yang dibina 

Y  = Varians dari pendapatan perajin yang tidak dibina 

Sp
2
 = Varians gabungan dari perajin yang dibina dan perajin yang tidak dibina 

Sx
2
 = Varians dari perajin yang dibina 

Sy
2

 = Varians dari perajin yang tidak dibina 

n1 = Jumlah perajin yang dibina 

n2 = Jumlah perajin yang tidak dibina 

 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

Jika t hitung > t tabel atau – t hitung < - t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima berarti rata-rata biaya dan pendapatan perajin yang dibina dengan 

perajin yang tidak dibina berbeda nyata (Signifikan). 

Jika – t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti rata-

rata biaya dan pendapatan perajin yang dibina dengan perajin yang tidak 

dibina tidak berbeda nyata (Nonsignifikan). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Usaha Agroindustri Gula Aren  

 Usaha agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari sudah dilakukan 

sejak lama dan bersifat turun temurun. Gula aren yang diproduksi masih tergolong 

industri rumah tangga (home industry). Bahan baku yang digunakan dalam proses 

produksi gula aren yaitu nira aren yang berasal dari pohon aren. Penyadapan nira 

aren biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari. Dalam proses produksi gula aren 

tersebut, peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional. Bentuk gula aren 

yang diproduksi oleh perajin di Kecamatan Gunungsari yaitu gula aren bumbung, 

gula briket, dan gula semut. Perajin yang dibina memproduksi dalam bentuk gula 

aren bumbung, gula briket, dan gula semut. Perajin yang tidak dibina hanya 

memproduksi gula aren bumbung. Gula aren bumbung merupakan salah satu 

produk yang cepat terjual dan bahkan konsumen yang langsung mengambilnya ke 

tempat perajin, sedangkan gula briket dan gula semut perajin mengalami masalah 

dalam pemasaran. Gula aren bumbung merupakan produk yang diproduksi untuk 

masyarakat menengah ke bawah. Sementara gula beriket dan gula semut 

diproduksi untuk masyarakat menengah ke atas.  

 

Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan Usaha Agroindustri Gula Aren 

per Proses Produksi 

Produksi 

Jumlah produksi gula aren bumbung berbeda dengan jumlah produksi gula 

beriket dan gula semut, di mana pada 20 liter bahan baku air nira akan 

menghasilkan yaitu sebesar 3,33 kg/proses produksi. Pada gula aren beriket dan 

gula semut, di mana jumlah produksi gula aren semut yaitu sebesar 3 kg/proses 

produksi dalam 20 liter bahan baku air nira. Hal ini disebabkan bentuk gula aren 

bumbung lebih besar daripada gula beriket dan gula semut, sehingga kadar air 
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gula aren lebih tinggi dibandingkan gula semut dan gula beriket. Produksi gula 

aren di Kecamatan Gunungsari disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-Rata Produksi Usaha Agroindustri Gula Aren di Kecamatan   

Gunungsari per Proses Produksi, Tahun 2016 

No. Uraian Satuan Perajin Binaan Perajin Non Binaan 

Rata2 Total Rata2 Total 

1 Produksi rata-rata Kg 4,92 14,76 5,09 15,26 

2 Harga Produk Rp/Kg 28.756 28.756 23.600 23.600 

3 Nilai Produksi  Rp 141.480 424.439 120.124 360.136 

Sumber : Data Primer Diolah  

Berdasarkan Tabel 1., bahwa rata-rata produksi per hari yang diperoleh 

perajin binaan yaitu sebesar 4,92 kg dari 30,44 liter bahan baku nira. Total 

produksi yang dihasilkan perajin binaan yaitu sebesar 14,76 kg selama tiga hari 

dengan 91,33 liter bahan baku nira aren. Pada perajin non binaan, rata-rata 

produksi per hari yaitu sebesar 5,09 kg dari 30,51 liter bahan baku nira. Total 

produksi selama tiga hari perajin non binaan yaitu sebesar 15,26 kg dengan       

91,54 liter air nira. Perbedaan produksi tersebut disebabkan karena jumlah bahan 

baku yang digunakan berbeda. Dari segi harga, harga gula aren yang diproduksi 

oleh perajin binaan relatif lebih tinggi dibandingkan perajin non binaan. Rata-rata 

harga gula aren yang diproduksi perajin binaan yaitu sebesar Rp. 28.756/kg, 

sedangkan harga gula aren yang diproduksi perajin non binaan yaitu sebesar     

Rp. 23.600/kg. 

Tingginya harga gula aren yang diproduksi perajin binaan disebabkan 

karena harga gula beriket dan gula semut lebih tinggi dibandingkan gula aren 

bumbung. Tingginya harga gula aren beriket dan gula semut disebabkan karena 

kualitasnya lebih baik dibandingkan gula aren bumbung. Selain itu, gula aren 

beriket dan gula semut dikemas dan mudah untuk dikonsumsi. Hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan nilai tambah pada gula aren yang diproduksi oleh perajin 

binaan. Rata-rata nilai produksi per hari pada perajin binaan yaitu sebesar         

Rp. 141.480/proses produksi dan total nilai produksi yang dihasilkan selama tiga 

hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 424.439. Sedangkan rata-rata nilai produksi 

per hari perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 120.124/proses produksi dan total 

nilai produksi selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 360.136. 

Biaya Produksi 

Rata-rata biaya produksi per hari yang dikeluarkan perajin binaan yaitu 

sebesar Rp. 103.766/proses produksi. Total biaya produksi yang dikeluarkan 

perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 311.297.      

Rata-rata biaya produksi per hari perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 

101.859/proses produksi. Total biaya produksi yang dikeluarkan perajin non 

binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 305.576. Biaya produksi 

gula aren di Kecamatan Gunungsari dapat disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-Rata Biaya Produksi Usaha Agroindustri Gula Aren di Kecamatan   

Gunungsari per Proses Produksi, Tahun 2016 

No Uraian Satuan Perajin Binaan Perajin Non Binaan 

Rata2 Total Rata2 Total 

1. Biaya Variabel      

 a)  Bahan Baku Rp 60.889 182.667 61.022 183.067 

 b)  Bahan Penolong :      

  Kayu Purut  Rp  189 567 192 575 

  Kayu Bakar Rp  11.889 35.667 12.000 36.000 

  Parutan Kelapa Rp 33 98 33 98 

 c)  Tenaga Kerja      

  Dalam Keluarga Rp/HKO 22.167 66.501 21.583 64.750 

  Luar Keluarga Rp/HKO - - - - 

 d) Biaya Lain-Lain       

  Transportasi Rp 6.000 18.000 6.600 19.800 

  Pengemasan Rp 2.000 6.000 - - 

 Total Biaya Variabel Rp 103.167 309.500 101.430 304.290 

2. Biaya Tetap      

 a)  Penyusutan alat Rp 599 1.797 429 1.286 

 Total Biaya Tetap Rp 599 1.797 429 1.286 

3. Total Biaya Produksi Rp 103.766 311.297 101.859 305.576 

Sumber : Data Primer Diolah  

Adanya unsur-unsur produksi yang bersifat tetap dan tidak tetap dalam 

jangka pendek mengakibatkan munculnya dua kategori biaya, yaitu biaya variabel 

dan biaya tetap.   

1) Biaya Variabel 

Biaya variabel merupakan jumlah produksi yang dihasilkan akan 

mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan atau biaya yang habis 

terpakai dalam satu kali proses produksi. Pada Tabel 2., bahwa rata-rata biaya 

variabel per hari yang dikeluarkan perajin binaan dalam usaha agroindustri gula 

aren yaitu sebesar Rp. 103.167/proses produksi. Total biaya variabel yang 

dikeluarkan perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar                  

Rp. 309.500. Rata-rata biaya variabel per hari yang dikeluarkan perajin non 

binaan dalam usaha agroindustri gula aren yaitu sebesar Rp. 101.430/proses 

produksi. Total biaya variabel yang dikeluarkan oleh perajin non binaan selama 

tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 304.290. Biaya variabel yang 

digunakan dalam usaha agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari antara 

lain : 

a) Biaya Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan yaitu nira aren yang diperoleh dari tandan 

bunga yang mulai mekar pada pohon aren. Pada Tabel 2., bahwa rata-rata 

biaya yang dikeluarkan perajin binaan dalam penggunaan bahan baku nira per 



9 

 

 

hari yaitu sebesar Rp. 60.889/proses produksi dengan 30,44 liter bahan baku 

nira. Total biaya bahan baku yang dikeluarkan perajin binaan selama tiga hari 

proses produksi yaitu sebesar Rp.182.667 dengan 91,33 liter nira aren.      

Rata-rata biaya yang dikeluarkan perajin non binaan dalam penggunaan bahan 

baku nira per hari yaitu sebesar Rp. 61.022/proses produksi dengan 30,51 liter 

bahan baku nira. Total biaya bahan baku yang dikeluarkan perajin non binaan 

selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 183.067 dengan 91,54 liter 

air nira aren. Harga produksi nira aren yaitu sebesar Rp. 2.000/liter pada 

perajin langsung di Kecamatan Gunungsari.  

b) Biaya Bahan Penolong 

Bahan penolong merupakan bahan penunjang atau pendukung bahan baku 

utama dalam proses produksi gula aren. Bahan penolong gula aren, yaitu kayu 

bakar, parutan kelapa dan kayu purut.  

Kayu bakar. merupakan segala jenis bahan kayu yang dikumpulkan untuk 

digunakan sebagai bahan bakar dalam proses produksi gula aren. Rata-rata 

kayu bakar per hari yang digunakan perajin binaan yaitu sebanyak 1,19 ikat 

dengan 30,44 liter bahan baku nira aren. Total kayu bakar yang digunakan 

selama tiga hari perajin binaan yaitu sebanyak 3,57 ikat dengan 91,33 liter 

bahan baku nira aren. Sedangkan rata-rata kayu bakar per hari yang digunakan 

perajin non binaan yaitu sebanyak 1,20 ikat dengan 30,51 liter bahan baku nira 

aren. Total kayu bakar yang digunakan selama tiga hari perajin non binaan 

yaitu sebanyak 3,60 ikat dengan 91,54 liter bahan baku nira aren. Harga kayu 

bakar di Kecamatan Gunungsari berkisar antara Rp. 15.000 sampai dengan                

Rp. 20.000/ikat. 

Parutan kelapa. merupakan salah satu bahan penolong yang digunakan 

dalam proses produksi gula aren. Rata-rata penggunaan bahan baku parutan 

kelapa tidak terlalu banyak. Rata-rata bahan penolong parutan kelapa per hari 

yang digunakan perajin binaan di Kecamatan Gunungsari yaitu sebanyak    

4,64 gram dengan 30,44 liter bahan baku air nira. Total parutan kelapa yang 

digunakan selama tiga hari perajin binaan yaitu sebanyak 13,93 gram dengan 

91,33 liter bahan baku air nira. Rata-rata bahan penolong parutan kelapa      

per hari yang digunakan perajin non binaan yaitu sebanyak 4,69 gram dengan 

30,51 liter bahan baku nira aren. Total parutan kelapa yang digunakan selama 

tiga hari perajin non binaan yaitu sebanyak 14,07 gram dengan 91,54 liter 

bahan baku air nira.    

Kayu purut. merupakan salah satu bahan pengawet nira aren atau dikenal 

sebagai paket agar nira aren tidak mudah rusak. Rata-rata kayu purut per hari 

yang digunakan perajin binaan sebanyak 6,76 gram dengan bahan baku nira 

sebanyak 30,44 liter. Total kayu purut yang digunakan selama tiga hari perajin 

binaan yaitu sebanyak 20,27 gram dengan 91,33 liter bahan baku air nira. 

Begitu pula rata-rata kayu purut perhari yang digunakan perajin non binaan 

yaitu sebanyak 6,84 gram dengan 30,51 bahan baku nira aren. Total kayu 

purut yang digunakan selama tiga hari perajin non binaan yaitu sebanyak 

20,53 gram dengan 91,54 liter bahan baku air nira.  
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Pada Tabel 2., bahwa rata-rata biaya bahan penolong per hari yang 

dikeluarkan perajin binaan lebih rendah dibandingkan perajin non binaan. 

Pada perajin binaan, rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan 

bahan penolong per hari yaitu sebesar Rp. 12.111/proses produksi. Total biaya 

bahan penolong yang dikeluarkan perajin binaan selama tiga hari proses 

produksi yaitu sebesar Rp. 36.332. Pada perajin non binaan, rata-rata biaya 

bahan penolong per hari yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 12.225/proses 

produksi. Total biaya bahan penolong yang dikeluarkan perajin non binaan 

selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 36.673. Rata-rata biaya 

bahan penolong per hari yang dikeluarkan perajin binaan berupa kayu purut 

yaitu sebesar Rp. 189/proses produksi, kayu bakar sebesar Rp. 11.889/proses 

produksi, dan parutan kelapa sebesar Rp. 33/proses produksi.  

Total biaya bahan penolong yang dikeluarkan perajin binaan selama tiga 

hari proses produksi yaitu berupa kayu purut sebesar Rp. 567, kayu bakar 

sebesar Rp. 35.667, dan parutan kelapa sebesar Rp. 98. Pada perajin non 

binaan, rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan bahan penolong 

kayu purut per hari yaitu sebesar Rp. 192/proses produksi, kayu bakar sebesar 

Rp. 12.000/proses produksi, dan parutan kelapa sebesar Rp. 33/proses 

produksi. Total biaya bahan penolong yang dikeluarkan perajin non binaan 

selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 575 kayu purut, kayu bakar 

sebesar Rp. 36.000, dan parutan kelapa sebesar Rp. 98.  

c) Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha agroindustri gula aren yaitu 

berasal dari dalam keluarga. Pada Tabel 2., bahwa rata-rata biaya tenaga kerja 

per hari yang dikeluarkan perajin binaan yaitu sebesar Rp. 22.167/proses 

produksi dengan 30,44 liter bahan baku nira. Total biaya tenaga kerja yang 

digunakan perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar        

Rp. 66.501 dengan 91,33 liter bahan baku nira. Rata-rata biaya tenaga kerja 

per hari yang dikeluarkan perajin yang tidak dibina yaitu sebesar                  

Rp. 21.583/proses produksi dengan 30,51 liter bahan baku nira. Total biaya 

tenaga kerja yang digunakan perajin non binaan selama tiga hari proses 

produksi yaitu sebesar Rp. 64.750 dengan 91,54 liter bahan baku air nira.  

d) Biaya Lain-Lain 

 Pada perajin binaan, biaya lain-lain yang dikeluarkan yaitu biaya 

transportasi dan pengemasan. Pada perajin yang tidak dibina hanya 

membutuhkan biaya transportasi, karena gula aren yang dihasilkan dijual 

tanpa adanya pengemasan. Pada Tabel 2., bahwa rata-rata biaya lain-lain per 

hari yang dikeluarkan oleh perajin binaan yaitu sebesar Rp. 8.000/proses 

produksi dengan 30,44 liter bahan baku nira. Total biaya yang dikeluarkan 

perajin binaan selama tiga hari proses produksi dalam penggunaan biaya lain-

lain yaitu sebesar Rp. 24.000 dengan 91,33 liter bahan baku nira. Rata-rata 

biaya lain-lain per hari yang dikeluarkan perajin binaan tersebut terdiri atas 

biaya transportasi yaitu sebesar Rp. 6.000/proses produksi dan pengemasan 

sebesar Rp. 2.000/proses produksi. Total biaya lain-lain yang dikeluarkan 
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perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 18.000 biaya 

transportasi dan biaya pengemasan sebesar Rp. 4.000. Pada perajin non 

binaan, rata-rata biaya lain-lain per hari yang dikeluarkan yaitu sebesar        

Rp. 6.600/proses produksi. Total biaya lain-lain yang dikeluarkan perajin non 

binaan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 19.800. 

2) Biaya Tetap 

Biaya tetap merupakan jumlah produksi yang dihasilkan tidak akan 

mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan atau biaya yang tidak habis 

dipakai selama satu kali proses produksi. Biaya tetap yang dikeluarkan dalam 

usaha agroindustri gula aren yaitu penyusutan alat. Pada Tabel 2., bahwa rata-rata 

biaya penyusutan alat per hari yang dikeluarkan perajin binaan pada usaha 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari yaitu sebesar Rp. 599/proses 

produksi. Total biaya penyusutan alat yang dikeluarkan perajin binaan selama tiga 

hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 1.797. Rata-rata biaya penyusutan alat per 

hari yang dikeluarkan perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 429/proses produksi. 

Total biaya penyusutan alat yang dikeluarkan perajin non binaan selama tiga hari 

proses produksi yaitu sebesar Rp. 1.286.  

Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih antara besarnya penerimaan (total nilai 

produksi) dengan besarnya nilai pengeluaran (total biaya produksi) yang 

dinyatakan dalam satuan rupiah. Pendapatan usaha agroindustri gula aren di 

Kecamatan Gunungsari dapat disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Usaha Agroindustri Gula Aren di Kecamatan 

Gunungsari per Proses Produksi, Tahun 2016 

No Uraian Satu

-an 

Perajin Binaan Perajin Non Binaan 

Rata2 Total Rata2 Total 

1 Nilai Produksi  Rp 141.480 424.439 120.124 360.136 

2 Total Biaya Produksi Rp 103.766 311.297 101.859 305.576 

3 Pendapatan Rp 37.714 113.142 18.265 54.560 

Sumber : Data Primer Diolah  

Pada Tabel 3., bahwa rata-rata pendapatan per hari usaha agroindustri gula 

aren pada perajin binaan yaitu sebesar Rp. 37.714/proses produksi. Total 

pendapatan yang diperoleh perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu 

sebesar Rp. 113.142. Pada pendapatan per hari perajin non binaan yaitu sebesar 

Rp. 18.265/proses produksi. Total pendapatan perajin non binaan selama tiga hari 

proses produksi yaitu sebesar Rp. 54.560. Pendapatan tersebut diperoleh dari 

selisih antara nilai produksi dengan total biaya produksi. Rata-rata nilai produksi 

per hari perajin binaan yaitu sebesar Rp. 141.480/proses produksi dan total nilai 

produksi selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 424.439. Rata-rata 

total biaya produksi per hari perajin binaan yaitu sebesar Rp. 103.766/proses 

produksi dan total biaya produksi selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar 

Rp. 311.297. Pada perajin non binaan, rata-rata nilai produksi per hari yaitu 
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sebesar Rp. 120.124/proses produksi dan total nilai produksi selama tiga hari 

proses produksi yaitu sebesar Rp. 360.136. Rata-rata total biaya produksi per hari 

perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 101.859/proses produksi dan total biaya 

produksi yang dikeluarkan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar          

Rp. 305.576. Tingginya harga gula aren yang diproduksi perajin binaan 

disebabkan karena harga gula beriket dan gula semut lebih tinggi dibandingkan 

gula aren bumbung.  

Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan Usaha Agroindustri Gula Aren 

per Liter Bahan Baku 

Setelah diketahui produksi, biaya produksi, dan pendapatan usaha 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari per proses produksi. Selanjutnya 

dapat diketahui produksi, biaya produksi, dan pendapatan per liter bahan baku 

yang digunakan.. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan Usaha Agroindustri Gula 

Aren di Kecamatan Gunungsari per Liter Bahan Baku, Tahun 2016 

No. Uraian Satuan Perajin Binaan Perajin Non 

Binaan 

Jumlah 

Fisik 

Nilai 

(Rp) 

Jumlah 

Fisik 

Nilai 

(Rp) 

1 Produksi/Nilai Produksi Kg 0,16 4.543 0,17 3.934 

2 Biaya Produksi      

2.1 Biaya Variabel      

 a) Bahan Baku Liter 1,00 2.000 1,00 2.000 

 b) Bahan Penolong :      

  Kayu Purut  Gram 0,23 6 0,23 6 

  Kayu Bakar Ikat 0,04 401 0,04 401 

  Parutan Kelapa Gram 0,16 1 0,16 1 

 c) Tenaga Kerja      

  Dalam Keluarga HKO 0,04 742 0,04 711 

  Luar Keluarga HKO - - - - 

 d) Biaya Lain-Lain       

  Transportasi Unit 0,02 184 0,02 209 

  Pengemasan Unit 0,17 51 - - 

 Total Biaya Variabel Rp  3.384  3.328 

2.2 Biaya Tetap      

 a) Penyusutan alat   21  15 

 Total Biaya Tetap Rp  21  15 

3 Total Biaya Produksi Rp  3.405  3.343 

4 Pendapatan Rp  1.137  591 

Sumber : Data Primer Diolah 
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Berdasarkan Tabel 4., menunjukkan bahwa produksi perajin binaan lebih 

rendah dari perajin yang tidak dibina. Produksi perajin binaan yaitu sebesar       

0,16 kg/liter, sedangkan perajin yang tidak dibina yaitu sebesar 0,17 kg/liter. 

Perbedaan produksi tersebut merupakan murni disebabkan oleh bentuk gula aren 

yang diproduksi antara perajin binaan dan perajin non binaan. Pada biaya 

produksi usaha agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari, bahwa biaya 

produksi perajin yang dibina lebih besar dari perajin yang tidak dibina. Biaya 

produksi yang dikeluarkan perajin yang dibina yaitu sebesar Rp. 3.405/liter, 

sedangkan perajin yang tidak dibina yaitu sebesar Rp. 3.343/liter bahan baku nira. 

Selisih biaya produksi yang dikeluarkan antara perajin yang dibina dengan yang 

tidak dibina yaitu sebesar Rp. 62/liter. Artinya biaya produksi yang dikeluarkan 

antara perajin yang dibina dengan yang tidak dibina tidak berbeda nyata. Namun, 

pendapatan yang diperoleh perajin binaan lebih besar dari perajin yang tidak 

dibina. Penggunaan satu liter bahan baku air nira akan memperoleh pendapatan 

yaitu sebesar Rp. 1.137, sedangkan pada perajin yang tidak dibina akan 

memperoleh pendapatan yaitu sebesar Rp. 591/liter. Pendapatan antara perajin 

binaan dan perajin yang tidak dibina berbeda nyata, di mana selisih 

pendapatannya yaitu sebesar Rp. 546/liter. Hal ini disebabkan karena perajin 

binaan memproduksi gula briket dan gula semut, di mana harga gula briket dan 

gula semut tersebut lebih mahal dibandingkan gula aren bumbung.   

Analisis Komparatif Usaha Agroindustri Gula Aren 

Perbedaan dalam usaha agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari 

pada dua desa yaitu Desa Kekait dan Guntur Macan terletak pada bentuk, kualitas 

dan harga jual gula aren yang diproduksi. Bentuk gula aren yang diproduksi oleh 

perajin responden di Kecamatan Gunungsari yaitu gula aren bumbung, gula 

beriket, dan gula semut. Gula beriket dan gula semut merupakan produk baru atau 

inovasi baru dari pemerintah. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh lembaga 

pemerintah yaitu dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Pelatihan yang 

diberikan berupa pembuatan gula beriket dan gula semut. Selain itu, pemerintah 

juga memberikan penyuluhan. Materi penyuluhan yang diberikan yaitu budidaya, 

cara pengolahan, pengemasan dan pemasaran gula aren. Lembaga pemerintah 

yang memberikan pembinaan kepada perajin gula aren di Kecamatan Gunungsari 

yaitu Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. Gula aren bumbung merupakan produk yang diproduksi secara 

turun temurun. Perajin binaan memproduksi gula beriket, gula semut, dan gula 

aren bumbung, sedangkan pada perajin non binaan hanya memproduksi gula aren 

bumbung. Perbedaan gula aren bumbung, gula beriket, dan gula semut tersebut 

terletak pada alat cetak yang digunakan. Alat cetak gula aren bumbung berasal 

dari bambu dengan tinggi 12-15 cm dan berdiameter 5-7 cm per biji. Pada gula 

aren beriket menggunakan alat cetak berasal dari kayu balau, di mana permukaan 

kayu balau dilubangi sebanyak 366 lubang. Setiap lubang berukuran sama dengan 

tinggi 3 cm dan berdiameter 1,8 cm. Berbeda dengan gula semut, di mana gula 

aren yang dihasilkan tanpa menggunakan alat cetak.  Bentuk gula aren beriket dan 

gula aren bumbung hampir sama yaitu berbentuk seperti tabung. Namun, gula 

aren bumbung memiliki ukuran yang lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan 
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gula aren beriket. Berbeda dengan gula aren semut, bentuk gula aren semut seperti 

butiran pasir atau berbentuk bubuk. Selain itu, kualitas gula aren bumbung, gula 

beriket, dan gula semut juga berbeda. Gula aren beriket dan gula semut harus 

menggunakan nira aren yang memiliki kualitas baik. Jika tidak menggunakan 

bahan baku yang baik, maka gula aren beriket dan gula semut akan sulit untuk 

diproduksi. Kualitas nira aren untuk memproduksi gula aren bumbung tidak 

terlalu memperhatikan kualitasnya. Oleh sebab itu, gula aren beriket dan gula 

semut memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula aren 

bumbung. Harga gula aren beriket berkisar antara Rp. 35.000/kg sampai dengan 

Rp. 40.000/kg dan gula aren semut dijual dengan harga Rp. 50.000/kg. Harga gula 

aren bumbung pada umumnya berkisar antara Rp. 22.500/kg sampai dengan      

Rp. 24.000/kg. Berbeda dengan harga gula aren bumbung pada hari-hari besar 

seperti bulan puasa, maulid, isra’ mi’raj dan hari besar lainnya. Harga gula aren 

bumbung lebih tinggi dari hari biasanya yaitu sebesar Rp. 36.000/kg.   

Dari segi biaya produksi gula aren bumbung, gula beriket, dan gula semut 

tidak jauh berbeda. Baik dari segi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya 

tenaga kerja, dan biaya penyusutan peralatan. Proses produksi gula bumbung, gula 

beriket, dan gula semut pun sama kecuali pada proses pencetakan. Oleh sebab itu, 

pendapatan perajin binaan lebih besar dibandingkan perajin non binaan. Hal ini 

disebabkan karena nilai produksi usaha agroindustri gula aren perajin binaan lebih 

tinggi dibandingkan dengan usaha agroindustri perajin non binaan. Namun 

demikian, gula aren beriket dan gula aren semut mengalami masalah dalam 

pemasaran. Perajin merasa kesulitan dalam memasarkan gula aren beriket dan 

gula semut, karena tidak memiliki Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT). 

Berbeda dengan gula aren bumbung, dalam pemasaran gula aren bumbung para 

perajin tidak merasa kesulitan dan bahkan cepat terjual.  

Pengujian Hipotesis Produksi, Biaya Produksi dan Pendapatan Usaha 

Agroindustri Gula Aren 

Pengujian hipotesis produksi, biaya produksi, dan pendapatan usaha 

agroindustri gula aren di Kecamatan Gunungsari yaitu menggunakan pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel independen. Menguji hipotesis komparatif dua 

sampel independen berarti menguji signifikasi perbedaan nilai dua sampel yang 

tidak berpasangan. Pengujian hipotesis usaha agroindustri gula aren dapat 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Produksi, Biaya Produksi  dan Pendapatan Usaha 

Agroindustri Gula Aren di Kecamatan Gunungsari, Tahun 2016 

No. Uraian Total dan Rata2 Keterangan 

  

Fhitung Ftabel thitung ttabel 

1 Produksi 88,91 2,48 -18,98 -2,15 Signifikan 

2 Biaya Produksi 2,01 2,48 1,01 2,05 Nonsignifikan 

3 Pendapatan 5,39 2,48 11,02 2,09 Signifikan 

  Sumber: Data primer diolah 
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Pada Tabel 5., Produksi dan pendapatan usaha agroindustri gula aren tidak 

homogen, di mana Fhitung lebih besar dari Ftabel berarti varians kedua sampel antara 

perajin binaan dan perajin non binaan tidak sama (tidak homogen). Pada biaya 

produksi terjadi homogen, karena Fhitung lebih kecil dari Ftabel berarti varians kedua 

sampel antara perajin binaan dan perajin non binaan sama. Setelah analisis uji F, 

maka dapat dilakukan analisis uji t setelah mengetahui homogen atau tidak 

homogen kedua sampel antara perajin binaan dan perajin non binaan. Hasil 

analisis uji t data produksi, biaya produksi, dan pendapatan usaha agroindustri 

gula aren di Kecamatan Gunungsari per liter bahan baku, bahwa produksi terjadi 

signifikan karena t-hitung lebih kecil daripada nilai negatif dari t-tabel 

(signifikan). Artinya, produksi usaha agroindustri gula aren berbeda antara perajin 

yang dibina dengan perajin yang tidak dibina. Pada usaha agroindustri gula aren 

perajin binaan, rata-rata produksi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,16 kg/liter. Pada 

perajin yang tidak dibina, rata-rata produksi yang dihasilkan yaitu sebesar         

0,17 kg/liter. Artinya produktivitas perajin binaan lebih rendah dibandingkan 

perajin non binaan. Adanya perbedaan hasil produksi antara perajin yang dibina 

dengan perajin yang tidak dibina terletak pada tingkat kadar air pada bentuk gula 

aren. Kadar air gula aren bumbung lebih tinggi dibandingkan gula aren beriket 

dan gula semut. Hal ini disebabkan bentuk gula aren bumbung lebih besar 

dibandingkan gula aren briket dan gula semut. Oleh sebab itu, gula aren bumbung 

lebih berat dibandingkan gula aren beriket dan gula semut.  

Pada biaya produksi terjadi nonsignifikan karena t-hitung lebih kecil 

daripada nilai positif dari t-tabel (nonsignifikan). Artinya, biaya produksi usaha 

agroindustri gula aren tidak berbeda antara perajin yang dibina dengan perajin 

yang tidak dibina. Biaya produksi yang dikeluarkan perajin binaan dalam usaha 

agroindustri gula aren yaitu sebesar Rp. 3.406/liter. Pada biaya produksi yang 

dikeluarkan perajin yang tidak dibina yaitu sebesar Rp. Rp. 3.343/liter. Hal ini 

disebabkan karena proses produksinya sama, kecuali pada saat proses pencetakan 

gula aren.   

Pada pendapatan usaha agroindustri gula aren antara perajin yang dibina 

dengan perajin yang tidak dibina berbeda, karena terjadi signifikan di mana          

t-hitung lebih besar daripada nilai positif dari t-tabel. Perbedaan tersebut 

disebabkan karena nilai produksi perajin binaan lebih tinggi dengan perajin yang 

tidak dibina. Tingginya nilai produksi perajin binaan disebabkan karena harga jual 

gula aren yang diproduksi lebih tinggi dibandingkan perajin yang tidak dibina. 

Rata-rata harga produksi gula aren perajin binaan yaitu sebesar Rp. 1.137/liter. 

Pendapatan perajin yang tidak dibina yaitu sebesar Rp. 591/liter. Tingginya harga 

gula aren beriket dan gula semut disebabkan karena kualitasnya lebih baik 

dibandingkan gula aren bumbung. Selain itu, gula aren beriket dan gula semut 

dikemas dan mudah untuk dikonsumsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

nilai tambah pada gula aren yang diproduksi oleh perajin binaan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: (1) Tidak terdapat perbedaan yang nyata antara biaya produksi 

yang dikeluarkan oleh perajin binaan dengan tidak dibina. Rata-rata biaya 

produksi per hari yang dikeluarkan perajin binaan yaitu sebesar                            

Rp. 103.766/proses produksi dengan 30,44 liter bahan baku nira dan biaya 

produksi yang dikeluarkan selama tiga hari proses produksi yaitu sebesar            

Rp. 311.297 dengan 91,33 liter bahan baku nira. Rata-rata biaya produksi per hari 

perajin non binaan yaitu sebesar Rp. 101.859/proses produksi dengan 30,51 liter 

bahan baku nira dan biaya produksi yang dikeluarkan selama tiga hari proses 

produksi yaitu sebesar Rp. 305.576 dengan 91,54 liter bahan baku nira.               

(2) Terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan perajin binaan dengan 

perajin yang tidak dibina. Rata-rata pendapatan per hari usaha agroindustri gula 

aren pada perajin binaan yaitu sebesar Rp. 37.714/proses produksi. Total 

pendapatan yang diperoleh perajin binaan selama tiga hari proses produksi yaitu 

sebesar Rp. 113.142. Rata-rata pendapatan per hari perajin non binaan yaitu 

sebesar Rp. 18.265/proses produksi. Total pendapatan perajin non binaan selama 

tiga hari proses produksi yaitu sebesar Rp. 54.560.  

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitiann pada usaha agroindustri gula aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disarankan bahwa:                     

(1) Diharapkan kepada lembaga pemerintah atau instansi terkait untuk 

meningkatkan pembinaan terhadap usaha agroindustri gula aren di Kecamatan 

Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. (2) Diharapkan kepada perajin gula aren di 

Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat untuk membuat Perizinan 

Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal pada label pengemasan.  
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