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   2. Arif Hidayat, STP, M.AIT 

 

RINGKASAN 

  
Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat bergantung pada pemanis. 

Pemanis biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan 

rumah tangga maupun industri makanan, salah satunya adalah gula kelapa. 

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam produksi gula kelapa adalah adanya 

produksi gula kelapa cetak yang tidak sesuai dengan standar atau kualitas yang 

ditentukan seperti gula kelapa yang berwarna coklat kehitaman, dan teksturnya yang 

terlalu lunak (lembek), sehingga nilai jualnya menjadi lebih rendah. Salah satu cara 

untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu diperlukan reprocessing (pengolahan 

ulang) pada gula kelapa cetak tersebut menjadi gula sirup, sehingga ada penambahan 

nilai pada produk tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dari gula cetak 

kelapa subgrade, mengetahui kelayakan teknis dan analisis finansial unit pengolahan 

gula sirup. Penelitian dilakukan di Gula Kelapa Nirwana Blitar yang berada di desa 

Dayu Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2010 – Januari 2011. 

Berdasarkan hasil penelitian, potensi gula kelapa cetak subgrade yang dapat 

dihasilkan dari 5 kota terpilih sebesar ± 51.100 ton per tahun. Harga jual sebesar Rp. 

20.800 per botol, dengan perhitungan BEP sebesar 3.900,00 unit atau senilai Rp. 

80.191.499,61. Pada perhitungan efisien usaha (R/C) didapatkan nilai sebesar 1,4. 

Perkiraan total penerimaan per tahun sebesar  Rp. 224.537.712,70 dan total biaya per 

tahun sebesar Rp. 159.973.850,50. Dan perhitungan Payback Period (PP) akan 

kembali setelah jangka waktu  2 Tahun 6 bulan 23 hari. Berdasarkan data di atas 

dapat disimpulkan bahwa rancangan unit pengolahan gula sirup secara reprocessing 

berbahan baku gula kelapa cetak subgrade ini telah layak secara teknis dan finansial. 

 

 

 

 

Kata Kunci : Gula Sirup, Gula Kelapa Cetak Subgrade, Reprocessing. 



Paula Ina Aryani. 0611030063. Technical and Financial Feasibility Analysis 
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SUMMARY 

 

Indonesia is one country that relies heavily on sweeteners. Sweetener 

commonly used in everyday life both in domestic life and the food industry, one of 

which is palm sugar. Fundamental problems faced in the production of palm sugar 

production is the presence of a print that does not comply with prescribed standards 

or quality, such as coconut sugar brown-black, and the texture is too soft (flaccid), so 

the resale value will be lower. One way to overcome these problems is necessary 

reprocessing (reworking) on the print palm sugar syrup into sugar, so there is added 

value to the product.  

The purpose of this study is to investigate the potential of the sugar palm print 

subgrade, knowing the technical feasibility and financial analysis of sugar syrup 

processing unit. Research conducted at “Gula Kelapa Nirwana” in Blitar District 

Nglegok, Dayu village, Blitar regency. The experiment was conducted in August 

2010 - January 2011.  

Based on the results of the study, the potential for subgrade print palm sugar 

that can be generated from the 5 cities selected for ± 51 100 tons per year. The selling 

price of Rp. 20,800 a bottle, with BEP calculation of 3900.00 units or Rp. 

80,191,499.61. On the efficient calculation of effort (R / C) obtained a value of 1.4. 

The estimated total annual revenue of Rp. 224,537,712.70 and the total cost per year 

is Rp. 159,973,850.50. And calculation Payback Period (PP) will return after a period 

of 2 years 6 months 23 days. Based on the above data it can be concluded that the 

design of processing units in a reprocessing sugar syrup made from sugar palm print 

subgrade has been technically and financially feasible.  
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan gula terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketidakmampuan dalam 

memenuhi permintaan gula dalam negeri, maka akan membuka peluang bagi 

masuknya gula impor, dimana dampaknya tidak saja pada turunnya harga gula pasir 

lokal yang berakibat mengurangi pendapatan petani gula tebu, tetapi lebih besar lagi 

berdampak terhadap perekonomian secara nasional. Gula kelapa dapat memasuki 

peluang pasar ini sebagai pengisi kekurangan persediaan gula dan dapat dijadikan 

alternatif sebagai subtitusi gula pasir, mengingat masyarakat Indonesia terutama 

Pulau Jawa mengenal baik gula kelapa. 

Bila dibandingkan dengan gula tebu, gula kelapa lebih memiliki banyak 

keunggulan yang tidak dimiliki gula tebu. Selain itu, di dalam gula kelapa terdapat 

karbohidrat sederhana yang dapat dicerna dan diserap tubuh secara cepat untuk 

menghasilkan energi, serta memiliki kandungan gizi yang lengkap seperti protein, 

mineral, dan vitamin, serta memiliki energi dua kali lipat dibandingkan gula tebu. 

Menurut Issoesetiyo (2001), rata-rata konsumsi gula kelapa diperkirakan 5 

kg/kapita/tahun. Bila penduduk Indonesia saat ini berjumlah 203 juta jiwa lebih, 

maka akan diperkirakan produksi gula kelapa sebanyak 1 juta ton per tahun. 

Pemanfaatan gula kelapa tidak terbatas digunakan sebagai gula kelapa cetak 

dan gula serbuk atau biasa dikenal dengan gula semut, namun dapat juga digunakan 

sebagai sirup. Selama ini penggunaan gula kelapa cenderung dicairkan terlebih 



dahulu sebelum dicampur pada bahan makanan atau minuman, hal itu cenderung 

memakan waktu lebih lama, kurang bersih, dan terkadang cairan gula berwarna 

kehitaman dan mengkristal karena terlalu lama dipanaskan. Oleh karena itu perlu 

diproduksi gula kelapa dalam bentuk sirup, dimana sirup mempunyai kelebihan 

dalam pemakaiannya yaitu praktis, cepat larut dalam air, dan lebih gurih. 

Dalam setiap pembuatan gula kelapa cetak tidak selalu mendapatkan hasil 

yang baik, ada juga hasil dengan kualitas rendah (subgrade). Yang tergolong 

subgrade adalah gula kelapa cetak yang berwarna coklat kehitaman, dan teksturnya 

sangat lunak (cenderung lebih mudah leleh). Menurut hasil survey pendahuluan yang 

dilakukan, rata-rata dari setiap proses produksi menghasilkan 1,5 ton gula kelapa 

cetak, dimana di dalamnya terdapat 1 kwintal gula kelapa cetak subgrade. Salah satu 

penyebabnya berasal dari nira kelapa yang terlalu lama dibiarkan tanpa ada proses 

pemasakan. 

Dilihat dari sisi ekonomis, gula kelapa cetak subgrade yang langsung dijual 

kepada pabrik kecap lokal cenderung memiliki harga yang relatif rendah. Oleh karena 

itu diperlukan reprocessing (pengolahan ulang) pada gula kelapa cetak tersebut 

menjadi gula sirup, sehingga ada penambahan nilai pada gula sirup tersebut. 

Penelitian ini diperlukan untuk memperbaiki bentuk dan added-value pada 

gula kelapa cetak ini. Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui jumlah bahan 

baku, bahan pembantu, utilitas, tenaga kerja, dan biaya yang digunakan pada seluruh 

proses pembuatan sirup ini. 

 

 



1.2 Perumusan Masalah 

1. Berapa besar potensi gula kelapa cetak subgrade di Jawa? 

2. Apakah perancangan unit pengolahan sirup gula secara reprocessing berbahan 

baku gula kelapa cetak subgrade di Kabupaten Blitar telah layak secara 

teknis? 

3. Apakah perancangan unit pengolahan sirup gula secara reprocessing berbahan 

baku gula kelapa cetak subgrade di Kabupaten Blitar telah layak secara 

finansial? 

  

1.3 Tujuan 

1. Mendapatkan informasi mengenai potensi gula kelapa cetak subgrade di 

Jawa. 

2. Mengetahui kelayakan teknis perancangan unit pengolahan gula sirup secara 

reprocessing berbahan baku gula kelapa cetak subgrade. 

3. Mengetahui analisis finansial perancangan unit pengolahan gula sirup secara 

reprocessing berbahan baku gula kelapa cetak subgrade. 

 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi mengenai potensi gula kelapa cetak subgrade di Jawa. 

2. Memberikan informasi mengenai perancangan unit pengolahan gula sirup 

secara reprocessing berbahan baku gula kelapa cetak subgrade. 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gula Kelapa 

Gula kelapa adalah gula yang dihasilkan dari penguapan nira pohon kelapa 

(Dinar, 2008). Berdasarkan bahan dasarnya, terdapat gula kelapa, gula tebu, gula 

aren, gula siwalan, dan gula sagu. Sedangkan berdasarkan bentuknya, terdapat  

beberapa gula kelapa di pasaran, yaitu gula batok (mangkuk) yang berbentuk seperti 

tempurung kelapa, gula bumbung yang berbentuk silinder (cetakan bambu), gula 

waru yang berbentuk remah, dan gula semut yang bentuknya seperti gula pasir akan 

tetapi warnanya kuning kecoklatan (Sahirman, 2004).  

Gula kelapa banyak digunakan sebagai bumbu masak karena memiliki aroma 

dan rasa yang khas karamel palma. Aroma dan rasa yang khas tersebut karena adanya 

komposisi kimia pada cairan nira seperti sukrosa, protein, lemak, kadar air dan kadar 

abu (Rao, et al., 1999). Cita rasa yang khas ini menyebabkan gula kelapa banyak 

digunakan dalam industri-industri tertentu yang sebagian besar menggunakan gula 

kelapa sebagai bahan dasarnya, diantaranya : industri kembang gula, industri 

pembuatan kecap, dan sebagainya (Apriantono, et al., 2002). Berdasarkan kadar zat 

gizinya, gula kelapa cukup kaya karbohidrat dan unsur protein serta mineral lainnya 

yang dijelaskan pada Tabel 1. 

 

 

 

 



Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Gula Kelapa per 100 gram Bahan 

No. Zat Gizi Jumlah 

1 Kalori 386 kal 

2 Karbohidrat 76 gr 

3 Lemak 10 gr 

4 Protein    3 gr 

5 Kalsium     76 mgr 

6 Fosfor     37 mgr 

7 Air 10 gr 

       Sumber : Santoso (1995) 

Nilai gizi dari gula kelapa ini lebih baik dibandingkan dengan gula lainnya, karena 

gula kelapa mengandung protein dan lemak yang lebih besar sehingga cita rasanya 

lebih enak (Rao, et al., 1999). 

Nilai kualitas gula kelapa dipasaran ditentukan oleh tingkat kekerasan dan 

warnanya. Disamping itu, unsur mutu yang lainnya seperti kadar sukrosa, kadar air, 

kadar gula reduksi, kadar abu, dan logam-logam berbahaya belum dipermasalahkan. 

Umumnya sifat yang disukai pada gula kelapa adalah warna kuning kecoklatan, rasa 

manis beraroma khas, dan kekerasannya mudah dipatahkan (Rao, et al., 1999). 

Perbandingan sifat kimia gula kelapa dengan gula lain dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Gula Aren, Gula Kelapa, dan Gula Siwalan per 

100gram 

No. Sifat Kimia 
Gula Aren 

(%) 

Gula Kelapa 

(%) 

Gula Siwalan 

(%) 

1 Kadar air 9,16 10,32 8,61 

2 Sukrosa 84,31 71,89 76,85 

3 Gula pereduksi 0,53 3,70 1,66 

4 Lemak 0,11 0,15 0,19 

5 Protein 2,28 0,06 1,04 

6 Total mineral 3,66 5,04 3,15 

7 Kalsium 1,35 1,64 0,86 

8 Fosfor (P2O5) 1,37 0,06 0,01 

          Sumber : BPTP Banten (2005) dalam Burhanudin (2005) 



Prosentase gula dalam nira untuk pembuatan gula kelapa agar diperoleh mutu 

gula kelapa yang baik dapat dilihat pada Tabel 3 dan syarat mutu gula kelapa terdapat 

pada Tabel 4. 

Tabel 3. Prosentase Gula dalam Nira dan Jenis Gula Kelapa yang dihasilkan 

No. 
Gula Reduksi 

(g/100ml Nira) 

Gula Non 

Reduksi 

(g/100ml Nira) 

Gula 

Reduksi/total 

(g/100ml Nira) 

Penampakan Gula 

Kelapa 

1 0,16 17,7 0,9 
Coklat muda dan 

Keras 

2 0,24 17,7 1,4 Coklat dan Keras 

3 0,70 15,3 4,7 
Coklat tua dan 

Keras 

4 0,80 15,9 5,0 
Coklat kehitaman 

dan Lunak 

5 0,97 17,3 5,6 
Coklat Kehitaman 

dan sangat Lunak 

Sumber : Issoesetiyo (2001)  

Menurut Issoesetiyo (2001) bahwa data nomor satu sampai tiga dikelompokkan 

sebagai gula kelapa yang bermutu baik, sedangkan nomor empat dan nomor lima 

adalah yang bermutu jelek, karena mudah leleh (lunak). Berikut adalah gambar gula 

kelapa yang bermutu baik (Gambar 1) dan yang bermutu jelek (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Gula Kelapa Cetak                  Gambar 2. Gula Kelapa Cetak Subgrade 



Tabel 4. Syarat Mutu Gula Kelapa (SII No. 0268 – 85 ) dan Merupakan Revisi 

dari SII No. 0268 – 80 

No. Uraian Persyaratan 

1 Penampakan: 

 Bentuk 

 Warna 

 Rasa 

 

Padatan normal 

Kuning kecoklatan sampai coklat 

Khas 

2 Air Maksimal 10% 

3 Abu Maksimal 2% 

4 Gula pereduksi Maksimal 12% 

5 Jumlah gula dihitung sebagai sukrosa Minimal 77% 

6 Bagian tidak dapat larut dalam air Maksimal 1% 

7 SO2 sisa Maksimal 300mg/Kg 

8 Bahan berbahaya (Pb, Cu, Zn, As) Tidak nyata 

9 Pemanis buatan (sakarin, siklamat, 

dan garam-garam lainnya) 

Tidak nyata 

Sumber: SII No. 0268 – 85 dalam Luthony (1993) 

Standar mutu gula kelapa telah ditentukan oleh pemerintah dengan kode 

Standar Industri Indonesia (SII) 0286-85. Standar ini merupakan revisi dari Standar 

Industri Indonesia gula sebelumnya, yaitu SII 0286-80 seperti tertera di atas. 

Sedangkan menurut Balai Penelitian dan Pengembangan Industri dalam SNI-01-

3743-1995 gula kelapa seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Syarat Gula Kelapa berdasarkan SNI-01-3743-1995 

Kadar air (Xylol) Maksimum 12% 

Kadar gula reduksi Maksimum 6 % 

Kadar gula(dihitung sebagai sakarosa) Minimum 80% 

Kadar sakarosa Minimum 75% 

Kadar abu Maksimum 2% 

Kadar bagian tak larut dalam air Maksimum 1% 

Warna tambahan Tidak ternyata 

Pati Tidak ternyata 

Cemaran Logam  

- Timbal (Pb) Maksimum 1,0 

- Tembaga (Cu) Maksimum 10,0 

- Raksa (Hg) Maksimum 0,05 

- Zeng (Zn) Maksimum 4,0 

- Arsen (As) Maksimum 0,5 

Sumber : SNI-01-3743-1995 dalam Issoesetiyo (2001) 



2.2 Sirup 

Salah satu alternatif untuk mendapatkan gula yang lebih murah bagi industri 

makanan dan minuman adalah dengan mengganti bahan baku gula pasir (putih) 

menjadi sirup murni dengan brix 70-75. Sirup murni adalah bahan dasar gula putih 

yang belum mengalami proses pemutihan dan pengkristalan. Dengan demikian 

kandungan gula yang terdapat pada sirup murni masih lengkap. Standar mutu sirup 

berdasarkan SII dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Syarat Mutu Sirup 

No. Uraian Persyaratan 

1 Kadar gula minuman (sukrosa) Mutu I 65%, Mutu II 55% 

2 Zat warna Yang diperbolehkan untuk minuman 

3 Pemanis Buatan Negatif 

4 Bahan pengawet Maksimum 250 mg/kg 

5 Asam salisilat Negatif 

6 Logam berbahaya Negatif 

7 Zat pengontrol Yang diperbolehkan untuk minuman 

8 Jamur tagi Negatif 

9 Bakteri bentuk coli Negatif 

Sumber : SII 0153-77 dalam Haryoto (1998) 

Sirup adalah larutan gula (sukrosa, gula reduksi, dan fruktosa) dengan atau 

tanpa penambahan bahan tambahan makanan yang diijinkan dan kadar gula tidak 

kurang dari 65% dihitung sebagai sukrosa (Salant, 1974). Salah satu sifat yang 

menentukan kualitas sirup adalah tingkat kestabilan sirup terhadap kekeruhan. 

Adanya pemisahan fraksi padatan dengan cairan harus dihindari karena akan 

menyebabkan kenampakan sirup menjadi kurang menarik. Sirup yang diharapkan 

adalah mempunyai aroma dan kenampakan baik.  

 



2.3 Sirup Gula Kelapa 

Produk sirup gula kelapa merupakan cairan kental dan mengandung sejumlah 

larutan gula. Kekentalan sirup gula kelapa muncul dari rantai hydrogen yang 

merupakan reaksi kimia antara gugus hidroksil (OH) dan air (Potoh dan Low, 1995). 

Sirup gula kelapa yang dihasilkan harus memiliki derajat brix sebesar 66° dan berat 

jenis 1,33 (Al-Farsi, et al., 2007). Karakteristik mutu sirup gula kelapa dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

         Tabel 7. Karakteristik Mutu Sirup Gula Kelapa 

No. Uraian Persyaratan 

1 Aroma Aroma gula pekat 

2 Warna Coklat 

3 Kadar gula Min 70% 

4 Bahan pengawet benzoat (jika dibutuhkan) Max 250 mg/kg 

5 Asam Salisilat Negatif 

6 Logam Berbahaya Negatif 

          Sumber : Winarno (1988) 

 

2.4 Teknologi Reprocessing Sirup Gula Kelapa 

Sirup gula kelapa dibuat melalui beberapa tahapan proses sampai 

menghasilkan sirup gula kelapa dengan derajat brix 70° dan berat jenis 1,33 sesuai 

dengan standar hasil akhir dalam pembuatan sirup jenis lainnya. Langkah-langkah 

pembuatan sirup gula kelapa secara reprocessing dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penyediaan Bahan Baku 

Bahan baku proses pembuatan sirup gula kelapa dengan pengolahan 

sistem reprocessing adalah gula kelapa cetak berkualitas rendah. Gula kelapa 



cetak kualitas rendah diiris halus terlebih dahulu untuk memudahkan 

pelarutan. Setelah dilarutkan dalam air dengan perbandingan 2:1 (2 bagian 

gula cetak : 1 bagian air) hingga larut.  

2. Penyaringan 

Larutan yang diperoleh, selanjutnya disaring dengan tujuan untuk 

memisahkan kotoran atau bahan tambahan misalnya parutan kelapa, dan 

sebagainya. Penyaringan menggunakan alat berupa saringan yang terbuat 

dari bambu atau dengan kain saring yang bersih atau juga dengan alat 

penyaring tepung berukuran 40 mesh (Hanik, 2002). 

3. Pemasakan 

Proses pemasakan larutan gula merupakan tahapan proses yang 

sangat menentukan mutu gula yang dihasilkan. Larutan hasil penyaringan 

tersebut dimasukkan dalam mesin pengaduk untuk dimasak dan diaduk. Suhu 

pemasakan diatur pada 100-110°C. Pemasakan dilakukan hingga kekentalan 

70° brix atau bila telah didapatkan sirup sesuai dengan yang diinginkan 

(Soetanto, 2005). Sardjono (1991) menyatakan, bahwa proses pemaskan 

harus diakhiri pada saat yang tepat. Jika proses pemasakan diakhiri sebelum 

waktunya, maka kadar air dalam gula yang dihasilkan masih tinggi dan jika 

terlalu lewat maka gula cenderung menjadi karamel. 

 

2.5 Jenis dan Sifat Adsorben 

Jenis adsorben menyangkut sifat khas dari suatu adsorben untuk menyerap 

adsorbat. Adsorben yang polar cenderung untuk menyerap adsorbat yang polar 



sedangkan untuk sifat adsorben yang bepengaruh adalah kemurnian adsorben dan 

luas permukaannya. Luas permukaan adsorben adalah luas per satuan massa adsorben 

(m
2
/g), luas permukaan ini sangat berpengaruh untuk tersedianya tempat adsorbsi. 

Adsorbsi merupakan kejadian permukaan sehingga besarnya adsorbs sebanding 

dengan luas permukaan spesifik (bagian luas permukaan total yang tersedia untuk 

adsorbsi). Makin besar luas permukaan, makin besar pula adsorbs yang terjadi 

(Sawyer, 1987). 

- Arang Aktif 

Arang aktif biasanya disebut karbon aktif yang dapat menyerap 

beberapa jenis zat di dalam cairan ataupun gas, berarti arang aktif dapat 

digunakan sebagai bahan penjernih ataupun untuk menghilangkan bau busuk 

(Subiarto, 2000). Arang aktif merupakan senyawa karbon amorph yang dapat 

dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau dari arang yang 

diperlakukan dengan cara khusus untuk mendapatkan permukaan yang lebih 

luas. Luas permukaan arang aktif berkisar antara 300-3500 m
2
/gram dan ini 

berhubungan dengan struktur pori internal yang menyebabkan arang aktif 

mempunyai sifat sebagai adsorben. Arang aktif dapat mengadsorbsi gas dan 

senyawa-senyawa kimia tertentu atau sifat adsorbsinya selektif, tergantung 

pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif 

sangat besar, yaitu 25-1000% terhadap berat arang aktif (Sembiring, 2003). 

Arang aktif yang dihasilkan dari tempurung kelapa mempunyai daya 

serap tinggi karena arang ini berpori-pori dengan diameter yang kecil 



sehingga mempunyai interval yang luas dan sifat arang aktif yang paling 

penting adalah daya serap. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi daya serap adsorbsi, yaitu (Sembiring, 2003) : 

1. Sifat Serapan 

Banyak senyawa yang dapat diadsorbsi oleh arang aktif, tetapi 

kemampuannya untuk mengadsorbsi berbeda untuk masing-masing 

senyawa. Adsorbsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya 

ukuran molekul serapan dari struktur yang sama, seperti dalam deret 

homolog. Adsorbsi juga dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi gugus 

fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan. 

2. Temperatur 

Dalam pemakaian arang aktif dianjurkan untuk mengamati 

temperatur pada saat berlangsungnya proses. Faktor yang mempengaruhi 

temperatur proses adsorbsi adalah viskositas dan stabilitas thermal 

senyawa serapan. Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa 

serapan, seperti terjadi perubahan warna maupun dekomposisi, maka 

perlakuan dilakukan pada titik didihnya.untuk senyawa volatil, adsorbsi 

dilakukan pada temperatur kamar atau bila memungkinkan pada 

temperatur yang lebih rendah. 

 

- Bentonit 

Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorillonit 

dalam dunia perdagangan dan termasuk kelompok dioktohedral. Bentonit 



sebagai mineral lempung yang terdiri dari 85% montmorillonit. Berdasarkan 

tipenya bentonit dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Na-bentonit (Swelling bentonite) 

Na bentonit memiliki daya mengembang hingga delapan kali 

apabila dicelupkan ke dalam air, dan tetap terdispersi beberapa waktu di 

dalam air. Dalam keadaan kering berwarna putih atau cream, pada keadaan 

basah dan terkena sinar matahari akan berwarna mengkilap. Suspensi 

koloidal mempunyai pH: 8,5-9,8, tidak dapat diaktifkan, dan posisi 

pertukaran diduduki oleh ion-ion sodium (Na+). Na-bentonit dimanfaatkan 

sebagai bahan perekat, pengisi (filler), lumpur bor, serta mampu 

membentuk suspensi kental setelah bercampur dengan air. 

b. Ca-bentonit (Non swelling bentonite) 

Tipe bentonit ini kurang mengembang apabila dicelupkan ke dalam 

air dan tetap terdispersi di dalam air. Tetapi secara alami atau setelah 

diaktifkan, ca-bentonit mempunyai sifat menghisap yang baik. Suspensi 

koloidal memiliki pH: 4-7, posisi pertukaran ion lebih banyak diduduki 

oleh ion-ion kalsium dan magnesium. Dalam keadaan kering berwarna abu-

abu, biru, kuning, merah dan coklat. Ca-bentonit banyak dipakai sebagai 

bahan penyerap tetapi perlu aktivasi terlebih dahulu, misalnya dalam proses 

pemurnian minyak goreng. 

Pada penelitian Koesdarminta (2006), tentang Pengaruh 

Penambahan Kadar Bentonit Jabar Terhadap Pengurangan Kadar Abu dan 



Zat Warna Pada Tetes Tebu, dapat disimpulkan bahwa bentonit dapat 

mengadsorbsi sukrosa dan gula reduksi. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Analisa Penambahan Bentonit Terhadap Pengurangan Kadar 

Abu dan  Zat Warna pada Tetes Tebu 

Analisa 
Konsentrasi Bentonit 

0% 5% 10% 15% 20% 

Sukrosa (g/100mL) 10,90 10,89 10,87 10,73 10,5 

Gula Reduksi (g/100mL) 9,76 9,75 9,73 9,59 9,37 

Abu (%) 2,75 2,54 2,10 1,58 1,06 

Total Solid (%) 25,47 25,24 24,75 23,95 22,96 

Sumber : Koesdarminta (2006) 

 

2.6 Perancangan Unit Pengolahan 

Perancangan terdiri dari kegiatan berurutan, karena itu perancangan disebut 

sebagai proses yang mencakup seluruh kegiatan dalam perancangan tersebut 

(Harsokusoemo,2000). Lebih lanjut dinyatakan bahwa proses perancangan 

merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh yang 

merupakan gabungan proses-proses kecil yang saling terikat. Data yang diperoleh 

dianggap sebagai umpan masuk, lalu diproses, yang dalam tahap perancangan disebut 

analisa, hasilnya adalah umpan keluar berupa rancangan (Irsyadi, et al., 1985). 

Perancangan sistem operasi terbagi dalam dua kategori utama, yaitu 

perancangan sistem (fasilitas, peralatan, metode kerja, dan lain-lain) yang akan 

memproduksi barang atau menyediakan jasa secara menguntungkan dan perancangan 

bagaimana sistem akan dijalankan, meliputi perencanaan dan pengendalian operasi. 

Kedua kategori ini saling berhubungan. Perancangan sistem akan mempengaruhi 



bagaimana cara terbaik untuk menjalankan sistem dan cara sistem itu dijalankan tentu 

berpengaruh pada bagaimana seharusnya sistem tersebut dirancang (Dilworth,1993). 

Untuk mengetahui suatu hasil rancangan dalam suatu perencanaan sistem 

layak untuk diwujudkan atau tidak, perlu dilakukan suatu studi kelayakan . studi ini 

akan menghasilkan kesimpulan bahwa hasil rancangan atau proyek tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan atau tidak. Penelitian studi 

kelayakan umumnya dilakukan terhadap aspek pasar, teknis, keuangan, hokum, 

ekonomi negara, dan dampak sosial. Jenis aspek yang dikaji tersebut tergantung pada 

besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi tersebut, semakin besar dana yang 

ditanam, semakin banyak aspek yang dikaji (Husnan dan Suwarsono, 1999). 

 

2.6.1 Aspek Pasar dan Pemasaran 

Aspek pasar dan pemasaran menempati urutan pertama dalam studi kelayakan 

proyek. Pengkajian aspek pasar berfungsi menghubungkan manajemen suatu 

organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi. Selanjutnya informasi 

ini digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan permasalahan yang berkaitan 

dengan pasar dan pemasaran (Soeharto, 1995). 

Aspek pasar dari usulan proyek yang perlu dikaji adalah pasar potensial yang 

tersedia untuk masa yang akan datang, pangsa pasar yang dapat diserap oleh proyek 

dari keseluruhan pasar potensial dan perkembangannya di masa yang akan datang 

serta strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang telah 

ditetapkan (Husnan dan Suwarsono, 1999). Analisis aspek pemasaran bertujuan untuk 

melihat masa depan dari produk yang akan diproduksi. Bila diperoleh gambaran 



bahwa potensi permintaan produk di masa depan cukup memadai, maka perlu pula 

diperoleh gambaran situasi persaingan di pasar. Agar dapat memproyeksikan 

permintaan produk di masa mendatang, perlu ditelaah kecenderungan perkembangan 

permintaan produk tersebut di masa lampau hingga dewasa ini (Sutoyo, 1983). 

 

2.6.2 Aspek Teknis 

 Aspek teknis atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah penentuan lokasi, penyusunan peralatan 

pabrik, dan proses produksinya termsuk pemilihan teknologi (Kasmir, 2003). Aspek 

teknis mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkiraan biaya dan jadwal, karena 

akan memeberikan batasan-batasan lingkup proyek secara kuantitatif (Sutoyo,1983). 

 Soeharto (1995) menyatakan bahwa pengkajian aspek teknis dalam studi 

kelayakan dimaksudkan untuk memberikan batasan garis besar parameter-parameter 

teknis yang berkaitan dengan perwujudan fisik proyek. Evaluasi aspek teknis meliputi 

kapasitas produksi proyek, jenis teknologi yang digunakan serta penggunaan mesin 

dan peralatan. 

1. Kapasitas Produksi 

Menurut Sutoyo (1989), kapasitas produksi ekonomis adalah 

jumlah satuan produk yang dapat dihasilkan selama satuan waktu tertentu 

secara menguntungkan. Besar kapasitas produksi bisa ditentukan 

berdasarkan perkiraan jumlah penjualan produk di masa datang, 

kemungkinan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu, tersedianya 

tenaga inti, serta tersedianya mesin dan peralatan. 



2. Bahan Baku dan Bahan Pendukung 

Tersedianya bahan baku dan bahan pembantu secara konstan 

dengan harga yang wajar merupakan salah satu syarat agar proyek dapat 

beroperasi secara sehat. Bahan baku dan bahan pembantu harus dapat 

memenuhi standar syarat teknis produksi yang ditentukan, serta dapat 

tersedia dalam jumlah yang cukup setiap saat (Sutoyo,1989). 

3. Pemilihan Jenis Teknologi 

Menurut Sutoyo (1989), biasanya suatu produk dapat diproses 

dengan lebih dari satu cara. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih 

jenis teknologi adalah : 

a. Teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan standar mutu 

produk yang dikehendaki pasar. 

b. Teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan 

untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditentukan. 

c. Teknologi tersebut harus didukung oleh adanya tenaga ahli, bahan 

baku, dan pendukung yang digunakan untuk penerapannya. 

d. Pemilihan teknologi harus dikaitkan dengan perhitungan jumlah dana 

yang diperlukan untuk pembelian mesin dan peralatan yang 

dibutuhkan. 

 

2.6.3 Aspek Manajemen 

 Menurut Husnan dan Muhammad (2000), aspek manajemen yang perlu 

diperhatikan adalah manajemen dalam masa pembangunan proyek dan manajemen 



dalam operasi. Manajemen dalam pembangunan proyek meliputi siapa pelaksana 

proyek dan bagaimana jadwal penyelesaian proyek tersebut, sedangkan manajemen 

operasi meliputi struktur organisasi proyek, deskripsi tugas, dan kebutuhan tenaga 

kerja. 

 

2.6.4 Aspek Finansial 

Kajian aspek keuangan dalam studi kelayakan berkaitan dengan bagaimana 

menentukan kebutuhan dana dan sekaligus pengalokasiannya serta mencari sumber 

daya yang bersangkutan secara efisien, sehingga memberikan tingkat 

keuntunganyang menjanjikan bagi investor (Suratman, 2002). Selanjutnya menurut 

Husnan dan Muhammad (2000) faktor manfaat dan biaya dalam artian finansial perlu 

diestimasi untuk mengetahui seberapa besar resiko yang akan dihadapi dalam 

pembangunan proyek, serta proyeksi keuangan untuk menghitung profitabilitas 

finansial proyek atau rencana pengembangan usaha tersebut. 

1. Harga Pokok Produksi (HPP) 

Harga Pokok Produksi (HPP) menunjukkan biaya yang 

dimasukkan ke dalam proses produksi selama satu periode ditambah biaya 

persediaan awal barang dalam proses pada awal periode berikutnya. HPP 

merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang dibebankan pada produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

 



2. Break Even Point (BEP) 

Titik impas atau BEP adalah keadaan suatu usaha yang tidak 

memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, suatu usaha 

dikatakan impas jika jumlah biaya tetap atau bila laba kontribusi biaya 

hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Analisa impas 

adalah analisa untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu 

usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba (Laba = 0) 

(Mulyadi, 1997). 

3    Efisiensi Usaha (R/C Ratio) 

Efisiensi usaha adalah perhitungan R/C ratio. R/C ratio adalah 

kepanjangan dari Return Cost Ratio. R/C ratio merupakan perbandingan 

antara TR (Total Revenue) atau total penerimaan dengan TC (Total Cost) 

atau total biaya produksi R/C ( Soekartawi, 1995). 

4. Payback Periods (PP) 

Dalam metode ini setiap investasi dinilai apakah dalam jangka 

waktu tertentu yang diinginkan, jumlah kas yang masuk bersih rata-rata 

per tahun dapat menutupi investasi yan direncanakan. Payback Periods 

digunakan untuk mengukur jangka waktu pengembalian investasi 

(Mulyadi, 1997). Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi 

sebuah proyek, semakin baik proyek tersebut karena semakin lancar 

perputaran modal (Ibrahim, 1998). 

 

 



2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pembuatan sirup gula kelapa dilakukan oleh 

Rohmaningtyas (2010) dengan judul “Efisiensi Penggunaan Utilitas Pada Pengolahan 

Sirup Gula Kelapa Skala Ganda (Kajian Jenis Bahan Baku dan Bahan Bakar yang 

Digunakan)”. Didapatkan produk terbaik yaitu sirup gula dengan bahan baku yang 

berasal dari gula cetak kelapa dan bahan bakar minyak tanah. Hasil pengujian 

organoleptik terhadap warna, aroma, dan rasa didapatkan rerata nilai masing-masing 

4,45 (agak menyukai hingga menyukai); 3,6 (netral hingga agak suka); dan 3,75 

(netral hingga agak suka). Berdasarkan perhitungan indeks efektifitas didapatkan nilai 

produk 1,00 dan biaya sirup tiap botol @650 ml yaitu Rp. 11.550,00. Kemudian 

penelitian terdahulu pembuatan sirup gula siwalan oleh Riadi (2009) dengan judul 

penelitian “Analisis Kelayakan Produksi Sirup Gula Siwalan dengan Metode 

Reprocessing Gula Cetak pada Skala Ganda (Pengaruh Kadar Bentonit dan Lama 

Adsorpsi terhadap Kualitas Sirup)”. Didapatkan perlakuan terbaik dengan kadar 

bentonit 10% dan lama adsorbsi 30 menit. Hasil pengujian organoleptik terhadap 

warna, aroma, dan rasa didapatkan rerata nilai masing-masing 4,4 (agak menyukai); 

4,2 (agak menyukai); dan 5 (menyukai) Karakteristik kondisi proses penelitian 

laboratorium yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

 

 

 

 



Tabel 9. Karakteristik Kondisi Proses Penelitian Laboratorium Terdahulu 

Karakteristik 
Hasil Penelitian 

Rohmaningtyas Riadi 

Jenis peralatan  Tangki Reaktor 

Berpengaduk 

Tangki Reaktor 

Berpengaduk 

Kapasitas Alat 50 L 50 L 

Kebutuhan Bahan 25 kg 10,2 kg 

Adsorben terbaik (%) Karbon Aktif 3 % Bentonit 3 % 

Bahan Bakar Terbaik Minyak Tanah LPG 

Waktu ± 4 jam ± 5 jam 

% TPT 68,7 % 68,8 % 

% Total Gula 60,75 % 67,77 % 

Total biaya Rp. 358.247,00 Rp. 168.772,84 

Biaya per botol @650ml Rp. 11.600,00 Rp. 9.141,86 

Volume Awal 37,5 L 25,5 L 

Volume Akhir 20 L 12 L 

    

2.8 Hipotesis 

Diduga bahwa unit pengolahan gula sirup secara reprocessing berbahan baku 

gula kelapa cetak subgrade layak secara teknis dan finansial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Gula Kelapa Nirwana yang berada di Dusun 

Kambingan Desa Dayu, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Pelaksanaan 

penelitian pada bulan Agustus 2010 sampai Januari 2011. 

 

3.2 Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode eksploratif. Tahapan penelitian dibagi 

menjadi sembilan bagian besar yaitu: pembatasan masalah, perumusan tujuan, studi 

literatur, survey pendahuluan, pengumpulan data, perancangan unit pengolahan sirup 

gula kelapa dari gula kelapa cetak subgrade, analisis kelayakan, dan kesimpulan. 

Alur dari metode penelitian secara lebih ringkas dan jelas terdapat pada Gambar 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Metode Penelitian 
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3.2.1 Identifikasi Permasalahan 

 Identifikasi dimulai dengan melakukan survey awal untuk mengetahui 

gambaran umum tentang potensi dan ketersediaan gula kelapa cetak subgrade, 

produksi gula kelapa cetak subgrade, dan potensi pasar produk. Dari data awal yang 

diperoleh, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan. 

3.2.2 Studi Literatur 

 Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian adalah studi literatur untuk 

mencari landasan teori yang mendukung pemecahan permasalahan. Studi literatur 

merupakan upaya untuk mencari mendukung pelaksanaan penelitian baik secara 

teoris maupun praktek. 

3.2.3 Penentuan Tujuan 

 Referensi yang diperoleh melalui studi literatur digunakan untuk menemukan 

tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian ini terkait dengan output 

yang dihasilkan dari sebuah penelitian. 

3.2.4 Survey Pendahuluan 

 Survey pendahuluan dilakukan untuk mengetahui proses produksi gula kelapa 

cetak subgrade secara langsung dan harga di pasaran. Dari sini, akan didapatkan 

gambaran secara umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan dan hasil yang 

akan dicapai. 



3.2.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam 

data yang akan digunakan sebagai data penulisan laporan penelitian. 

A. Sumber Data 

Data-data yang dibutuhkan bersumber dari: 

1. Data Primer 

Data primer didapatkan dari data penelitian terdahulu, survey 

langsung ke daerah Kabupaten Blitar dan wawancara. Jenis data yang 

diperlukan antara lain potensi bahan baku, kondisi lokasi unit 

pengolahan, peralatan dan teknologi produksi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder didapatkan dari jurnal, hasil penelitian, internet, 

literatur yang terkait dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data 

yang  dibutuhkan antara lain kondisi geografis lokasi, potensi wilayah, 

potensi bahan baku, harga bahan baku dan bahan pendukung, harga 

mesin dan peralatan, harga-harga yang terkait dengan analisis finansial 

serta mengumpulkan informasi tentang syarat mutu sirup dan gula 

kelapa. 

 

 

 

 



B. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara dilakukan terhadap pihak Gula Kelapa Nirwana 

desa Dayu, Kecamatan Ngeglok Kabupaten Blitar dan peneliti 

terdahulu. Data yang didapatkan berupa potensi gula kelapa cetak 

subgrade, harga-harga yang berlaku, kondisi wilayah, dan tentang 

keindustrian. 

2. Pengamatan (observasi) 

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan 

secara langsung guna mendapatkan dan membuktikan data yang 

berkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah melakukan kegiatan pengumpulan data 

dengan cara mempelajari dan menyalin dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang menjadi pusat penelitian. Dokumentasi 

data antara lain pada konsumsi gula kelapa per kapita penduduk 

Indonesia, jumlah penduduk Indonesia, serta standar mutu gula kelapa. 

4. Studi kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari 

literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data 

studi kepustakaan sangat diperlukan untuk memberikan gambaran 

mengenai teori dan konsep yang berlaku. 



3.2.6 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Dimana data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dianalisis kelayakannya secara teknis dan finansial 

meliputi: 

 

A. Perancangan Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi yang ditetapkan berdasarkan potensi pasar yang 

ada, diperoleh dari data statistik atau jumlah penduduk, potensi bahan baku dan 

bahan pendukung, kapasitas mesin dan peralatan yang digunakan, serta 

kapasitas modal untuk industri kecil. 

 

B. Perancangan Teknologi Proses Produksi 

Perancangan teknologi proses produksi meliputi pembahasan 

mengenai: 

a) Proses produksi secara lengkap mulai tahap awal persiapan bahan baku 

hingga produk sudah dikemas dalam botol. 

b) Analisa bahan baku meliputi potensi, ketersediaan, dan informasi lain 

seperti harga-harga terkait dengan bahan baku maupun bahan pendukung 

serta fungsinya pada pembuatan gula sirup. 

c) Penentuan mesin dan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan proses 

produksi untuk skala industri kecil. 

d)  Kebutuhan utilitas, pada bagian ini akan diketahui jumlah kebutuhan 

bahan baku, bahan pendukung, fungsi dari tiap tahapan proses, spesifikasi 



mesin, dan peralatan yang digunakan serta kebutuhan kebutuhan utilitas 

dan tenaga kerja yang diperlukan. 

C. Perancangan Jadwal Kerja Produksi 

Perancangan jadwal kerja produksi disesuaikan dengan kapasitas 

produksi, dan waktu pada tiap tahapan proses serta waktu siklus produksi. 

Asumsi yang digunakan bahan baku tersedia secara kontinyu. 

D. Perancangan Tenaga Kerja 

Dalam perancangan tenaga kerja, data yang diperlukan adalah jumlah 

dan kualifikasi tenaga kerja untuk menentukan deskripsi dari masing-masing 

pekerjaan. Penetapan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja disesuaikan dengan 

tahapan proses produksi. 

 

E. Analisis Aspek Finansial 

Data yang digunakan sebagai dasar penelitian terhadap aspek finansial 

merupakan hasil keputusan yang diambil ketika diadakan penilaian aspek pasar 

dan aspek teknis dari unit pengolahan yang akan direncanakan. Metode yang 

digunakan untuk kriteria kelayakan investasi adalah HPP, BEP dan PP. 

1. Harga Pokok Penjualan (HPP) 

Menurut Soeharto (2002) untuk mengetahui HPP dari suatu produk 

menggunakan rumus: 

 HPP = 
𝑇𝐶

𝑇𝑄
 



Keterangan : 

TC = Total biaya (rupiah) 

TQ = Total produksi (unit) 

 

2. Break Even Point (BEP) 

Menurut Syamsudin (1992), perhitungan BEP adalah sebagai berikut: 

 BEP (unit) = 
𝐵𝐸𝑃  (𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎 ℎ)

𝑆
 

       BEP (rupiah) = 
𝑇𝐶

1−(
𝐹𝐶

𝑇𝑃 

𝑆
)

 

Keterangan : 

FC = biaya tetap 

TC = total biaya produksi 

S    = harga jual per satuan 

TP  = jumlah produksi per tahun 

 

3. Efisiensi Usaha (R/C Ratio) 

Menurut Soekartawi (1995), total biaya produksi R/C dirumuskan sebagai 

berikut: 

                 𝑅/𝐶 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

  dengan : TR = P x Q 

                 TC = TFC + TVC 

 



Keterangan:  

TR : Total Revenue (jumlah seluruh penerimaan yang diperoleh) 

P : Price (harga) 

Q : Quantity (jumlah unit) 

TC : Total Cost (jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan) 

 

Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah: 

R/C < 1 usaha tidak efisien dan merugikan 

R/C = 1 usaha tidak menguntungkan dan tidak merugikan 

R/C > 1 usaha efisien dan menguntungkan 

4. Payback Periods (PP) 

Rumus perhitungan PP menurut Syamsudin (1992) adalah sebagai berikut: 

 PP = t + 
𝑏−𝑐

𝑑−𝑐
 

Keterangan : 

PP = Payback Periods 

t = tahun terakhir dimana kumulatif net cash belum menutupi initial 

investment 

b = initial investment 

c = kumulatif net cash pada tahun ke- t 

d = jumlah kumulatif net cash inflow pada tahun t+1 

 

 



3.3 Batasan Masalah 

1. Gula kelapa cetak subgrade untuk pembuatan sirup berasal dari Kabupaten 

Blitar. 

2. Daya tahan produk sirup gula kelapa tidak dibahas. 

3. Adsorben yang digunakan yaitu bentonit 3% (Nonkha, 2010). 

4. Analisis kelayakan teknik yang dibahas dibatasi pada perancangan kapasitas 

produksi, analisa bahan baku, perancangan teknologi proses produksi, 

penjadwalan produksi, dan penentuan jumlah kapasitas tenaga kerja serta 

deskripsi pekerjaan. 

5. Aspek finansial dibatasi pada perhitungan biaya dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan bahan, utilitas, dan tenaga kerja pada pembuatan sirup gula kelapa. 

6. Lokasi pendirian unit pengolahan ditetapkan di desa Dayu Kecamatan 

Nglegok Kabupaten Blitar karena lokasi yang dekat dengan perolehan bahan 

baku. 

 

3.4 Penetapan Variabel dan Parameter 

3.4.1 Aspek Pasar 

Variabel yang diteliti adalah potensi pasar, sedangkan parameternya adalah: 

- Jumlah penduduk Indonesia 

- Jumlah konsumsi gula kelapa cetak dalam negeri 

 

3.4.2 Aspek Teknis 

a) Perancangan Kapasitas Produksi 



Variabel yang diteliti adalah kapasitas produksi unit pengolahan 

yang dirancang, sedangkan parameternya adalah: 

- Target pasar dan ketersediaan gula kelapa cetak subgrade  

- Kapasitas mesin dan peralatan yang tersedia 

b) Perancangan Teknologi Proses Produksi 

Variabel yang diteliti adalah proses pengolahan gula sirup dari gula 

kelapa cetak subgrade, parameternya adalah: 

- Ketersediaan bahan utama dan bahan pendukung 

- Kapasitas produksi yang ditetapkan 

- Spesifikasi peralatan yang digunakan untuk pengolahan gula sirup 

- Waktu tiap tahapan proses pengolahan gula sirup 

- Batasan modal untuk industri kecil 

c) Perancangan Penjadwalan Produksi 

Variabel yang diteliti adalah jadwal produksi yang akan dirancang, 

parameternya adalah: 

- Waktu yang dibutuhkan untuk tiap tahapan proses pengolahan Gula 

kelapa cetak subgrade menjadi Gula sirup 

- Waktu yang digunakan dalam satu siklus produksi 

d) Tenaga Kerja 

Variabel yang diteliti adalah tenaga kerja, parameternya adalah: 

- Kebutuhan tenaga kerja pada tiap tahapan proses 

- Job description 

 



3.4.3 Aspek Finansial 

Variabel yang diteliti adalah kebutuhan modal, perkiraan pendapatan, dan 

kondisi kelayakan usaha, parameternya adalah : 

- Harga bahan baku, bahan pendukung, bahan pengemas serta harga mesin dan 

peralatan 

- Biaya penggunaan utilitas berupa air, listrik, telepon, dan bahan bakar 

-  Harga tanah dan bangunan serta gaji tenaga kerja 

  



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Aspek Pasar 

Aspek pasar dikaji dengan maksud untuk mengetahui potensi dari gula sirup 

kelapa dan kapasitas gula sirup yang akan diproduksi. Aspek pasar ini mengacu pada 

parameter terkait, seperti data jumlah penduduk dan jumlah konsumsi gula kelapa di 

Indonesia pada tahun 2001-2015. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah 

ini. 

Tabel 10. Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Konsumsi Gula Kelapa Indonesia 

Tahun 2001-2015 

Tahun 

Jumlah penduduk 

Indonesia 

(dalam ribu) 

Jumlah 

Konsumsi 

(Ton/Th) 

2001 207995 1039975 

2002 210898 1054490 

2003 213841 1069205 

2004 216826 1084130 

2005 219852 1099260 

2006 222747 1113735 

2007 225642 1128210 

2008 228523 1142615 

2009 231370 1156850 

2010 234181* 1170905 

2011 236954* 1184770 

2012 239688* 1198440 

2013 242377* 1211885 

2014 245022* 1225110 

2015 247623* 1238115 

       Sumber : Badan Pusat Statistik (2010) 

     Keterangan: * = proyeksi 



Pada data jumlah penduduk Indonesia di atas dapat dilihat bahwa terjadi 

kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya, mulai tahun 2001-2015. Hal ini 

berpengaruh pada tingkat konsumsi gula kelapa. Tahun 2001 jumlah konsumsi gula 

kelapa sebesar 1.039.975 ton, sedangkan pada tahun 2007 dan 2015 berturut-turut 

adalah 1.128.210 ton dan 1.238.115 ton. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan jumlah konsumsi gula kelapa setiap tahunnya dan diperkirakan akan 

meningkat pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi, peluang pasar untuk 

pengembangan industri sirup gula kelapa subgrade di Indonesia cukup besar. 

 

 
Gambar 4. Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Konsumsi Gula Kelapa 

Indonesia Tahun 2001-2015 

Keterangan : Biru    = Jumlah Penduduk Indonesia 

Merah = Jumlah Konsumsi 
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4.2 Aspek Teknis 

Aspek teknis dimaksudkan memberikan penilaian terhadap parameter-

parameter teknis yang terkait dengan unit pengolahan ini. Pengkajian aspek teknis 

unit pengolahan ini meliputi teknologi proses produksi, kapasitas produksi, analisa 

bahan baku dan bahan pendukung, perancangan, penjadwalan produksi dari unit 

pengolahan gula sirup skala industri kecil serta kualitas produk yang dihasilkan. 

4.2.1  Teknologi Proses Produksi Sirup Gula Kelapa 

A.  Kebutuhan Proses Produksi Sirup Gula Kelapa 

Teknologi yang digunakan untuk produksi sirup gula kelapa ini dengan 

melakukan reprocessing pada gula kelapa cetak berkualitas rendah. Berikut 

diagram alir pembuatan sirup gula kelapa berdasarkan penelitian terdahulu 

(Rohmaningtyas, 2010) dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pembuatan gula sirup ini bahan baku utama yang digunakan yaitu 

gula kelapa cetak subgrade. Langkah pertama, dilakukan penimbangan gula 

cetak subgrade yang akan digunakan untuk menentukan kapasitas sirup gula 

yang akan dihasilkan yaitu sebanyak 30 kg karena disesuaikan dengan 

kapasitas tangki (50 L). Kemudian dihancurkan dengan  menggunakan slicer. 

Setelah itu dimasukkan kedalam panci dan ditambahkan air sebanyak 15 L (2:1 

b/v) sambil dipanaskan di atas kompor gas dan diaduk. Selanjutnya disaring 

Bentonit 

3% (b/v) 

Gambar 5. Diagram Alir Proses Produksi Gula Sirup 
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menggunakan kain saring untuk mengurangi kotoran-kotoran yang tidak 

diinginkan dan dimasukkan ke dalam tangki reaktor berpengaduk. 

Ditambahkan bentonit sebagai bahan adsorber sebanyak 10 % (b/v) yang 

dibungkus kapas dan dilapisi kain saring sambil dipanaskan sampai suhu 60 

o
C. Kemudian disaring dengan kain saring kembali agar sirup gula benar-benar 

bersih dari kotoran dan dilakukan pengemasan dalam botol kaca. Untuk sekali 

proses dihasilkan ± 30,6 L sirup gula kelapa subgrade. 

 

B.  Kebutuhan Mesin dan Peralatan 

Pemilihan mesin dan peralatan merupakan tahapan yang penting dalam 

merencanakan sebuah industri karena mesin dan peralatan berpengaruh 

terhadap kualitas produk, efisiensi proses, dan keberlangsungan proses 

produksi. Pemilihan mesin dan peralatan yang kurang baik dapat menyebabkan 

inefisiensi pada perusahaan sehingga mengurangi laba bahkan menyebabkan 

rugi (Sutoyo, 2004). Kapasitas mesin dan peralatan sangat mempengaruhi 

jumlah produk yang akan dihasilkan. Jenis mesin dan peralatan yang 

digunakan pada unit pengolahan sirup gula kelapa ini disesuaikan dengan 

modal dan sumberdaya yang tersedia untuk skala industri kecil. Rincian mesin 

dan peralatan beserta spesifikasi dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

 



Tabel 11. Jenis Mesin dan Peralatan Produksi Sirup Gula Kelapa Skala 

Ganda 

No. Jenis Peralatan Fungsi Σ Spesifikasi 

1. 
Panci Kapasitas 

50 Liter 

- Wadah proses 

pemasakan 
1 

 Bahan stainless steel 

 t = 50 cm 

 Ø = 40 cm 

2. 
Kompor gas dan 

tabung gas (LPG) 

- Memasak sirup 

- Pemanas pada tangki 

reaktor 

2 

 Bahan besi 

 Ukuran kompor :  

p = 72cm, l = 38cm 

t=12cm 

  LPG kapasitas 12kg 

3. Meja produksi 
- Tempat peralatan 

produksi 
1 

 Bahan kayu 

 Ukuran 2 x 4 m 

4. Kursi produksi 
- Tempat duduk 

pekerja 
2 

 Bahan kayu 

 Ukuran 50 x 46 cm 

5. Baskom plastik 
- Wadah untuk gula 

cetak 
2 

 Bahan plastik 

 Ukuran : 

 t = 20cm, Ø = 20cm 

6. Gelas takar - Untuk menakar air 2 
 Bahan plastik 

 Kapasitas 1 Liter 

7. Timbangan - Menimbang bahan 1 
 Bahan besi 

 Kapasitas 3 kg 

8. Pengaduk kayu - Mengaduk sirup 2 
 Bahan kayu 

 p = 50cm 

9. 
Tangki reaktor 

berpengaduk 
- Wadah pencampur 1 

 Bahan stainless steel 

 Double jacket 

 Steam / heatter 

 Kapasitas 50 Liter 

10. Slicer Penghancur - Penghancur bahan 1 

 Bahan stainless steel  

 Kapasitas 2 kg/30 s 

  Daya 750 watt 

11. Sealer Botol Kaca - Penutup botol 1 

 Tipe tutup botol= 

metal 

 Ukuran mesin= 

56x20x90 cm 

 Berat = 68 kg 

Tangki reaktor berpengaduk digunakan sebagai wadah pencampuran 

antara air dan gula kelapa cetak sehingga dapat menjadi gula sirup. Untuk 

kapasitas maksimal mesin utama yaitu tangki reaktor berpengaduk sebesar 50 



Liter. Mesin ini memiliki kecepatan 1.300-1.500 rpm dan berbahan stainless 

steel yang berlapis luar dalam (double jacket) untuk dapat menjaga 

kehigienisan produk. Mesin ini juga dilengkapi dengan control panel sebagai 

pengatur suhu dan boiler, yaitu panci yang melingkupi bagian luar permukaan 

tangki. Pada saat proses adsorbsi, boiler akan diisi dengan air yang berfungsi 

sebagai media panas. Hal ini bertujuan agar pemanasan pada tangki reaktor 

terjadi secara merata. 

Slicer penghancur mampu menghancurkan 2 kg bahan dalam waktu 30 

detik, sehingga untuk menghancurkan 30 kg bahan membutuhkan waktu 450 

detik atau 7,5 menit. Sedangkan pada jadwal produksi yang direncanakan, 

untuk waktu penghancuran bahan dituliskan 20 menit, dengan asumsi waktu 

dihitung mulai persiapan sampai pengambilan bahan. Jadwal produksi dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

 

C.  Kapasitas Produksi 

Kapasitas produksi merupakan volume atau jumlah satuan produk yang 

dihasilkan selama satu satuan waktu tertentu dan dinyatakan dalam bentuk 

keluaran (output) per satuan waktu. Kapasitas sirup gula yang akan diproduksi 

pada penelitian ini mengacu pada target pasar dan modal yang tersedia untuk 

industri skala kecil. Target pasar sirup gula kelapa ini mengacu pada jumlah 

penduduk Indonesia dan konsumsi gula kelapa per tahun yang dapat dilihat 

pada Tabel 10. Dari jumlah konsumsi gula kelapa di Indonesia pada tahun 

2015 dibutuhkan produksi sirup gula kelapa subgrade sebesar 69.334,44 L. 



Jadi, peluang pengembangan industri sirup gula kelapa subgrade di Indonesia 

cukup besar. 

 

D.  Bahan Baku 

1. Bahan Baku Gula Kelapa Cetak Subgrade 

 

Gambar 6. Diagram Total Produksi Gula Kelapa (Ton/Tahun) 

 

Ketersediaan bahan baku merupakan faktor yang paling penting untuk 

menentukan kelangsungan proses pembuatan sirup. Bahan baku utama yang 

digunakan untuk memproduksi sirup gula kelapa yaitu gula kelapa cetak 

subgrade yang diperoleh di beberapa kota pengrajin gula kelapa di Jawa, 

antara lain Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Lumajang, dan Blitar. Dari 

grafik di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 kota penghasil gula kelapa, kota 

Blitar merupakan kota dengan hasil terbesar sebesar 289.596 ton tiap tahun. 

Dengan ketersediaan bahan baku yang diperoleh dari lima kota di atas, gula 
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kelapa subgrade yang dihasilkan ± 51.100 ton per tahun (dengan asumsi setiap 

1,5 ton gula kelapa terdapat 1 kwintal gula kelapa subgrade berdasarkan pers-

com). Jadi rata-rata tiap kota penghasil gula kelapa cetak di Jawa dapat 

menghasilkan gula kelapa cetak subgrade 10.000 ton per tahun. Harga gula 

kelapa cetak subgrade berkisar Rp.5.800,00/kg. Untuk lebih jelasnya 

kebutuhan bahan baku dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

2. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi 

bahan baku sehingga akan diperoleh produk yang sesuai dengan kualitas dan 

spesifikasi yang diinginkan. Kebutuhan bahan pembantu ini disesuaikan 

dengan formulasi terbaik. Pada pembuatan sirup gula kelapa, bahan pembantu 

yang diperlukan antara lain air, dan bentonit. 

a) Air  

Air yang digunakan adalah air bersih dan jernih dari PDAM. 

Penggunaan air dilakukan pada tahapan pemasakan, sterilisasi bahan 

pengemas, sterilisasi botol, dan pendinginan serta pencucian peralatan. Pada 

tahap pemasakan, air digunakan untuk mengencerkan gula kelapa cetak 

yaitu 15 liter air untuk 30 kg gula kelapa cetak subgrade. Total air yang 

dibutuhkan sebesar 1,0625 m
3
 dengan biaya/m

3
 Rp 1.850,00 sehingga per 

harinya dikenakan biaya Rp 920,00. 

 



b) Bentonit  

Bentonit yang digunakan sebagai bahan pembantu pembuatan sirup 

gula kelapa adalah bentonit serbuk yang diperoleh dari Toko Kimia dengan 

harga perkilonya Rp 10.000,00. Bentonit ini sebenarnya sudah siap pakai, 

namun untuk lebih memperluas pori agar daya adsorbsinya lebih besar, 

bentonit ini dapat dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipakai. Bentonit ini 

juga dapat digunakan beberapa kali dengan regenerasi bentonit terlebih 

dahulu agar daya serap bentonit terhadap zat pengotor sirup lebih maksimal. 

 

3. Bahan Pengemas 

a) Botol kaca (Pengemas Sirup)  

Botol kaca yang digunakan sebagai pengemas sirup gula kelapa 

berukuran besar dengan volume 650 ml. Botol ini mudah diperoleh dari 

pengumpul botol kaca dengan harga beli ± Rp 1.000,00 /botol tergantung 

bentuk botol yang dipakai dan kebersihan botol tersebut. Botol ini disertai 

dengan label sebagai identitas produk dengan harga Rp 500,00 /lembar. 

b) Kapas pembalut (Pengemas Bentonit)  

Kapas pembalut digunakan untuk membungkus bentonit yang 

berbentuk serbuk yang dapat dibeli per kilo. Kapas ini dapat diperoleh di 

apotek dengan kisaran harga ± Rp 2.500,00 /50 gr. 

 



c) Kain saring  

Kain saring digunakan sebagai pembungkus setelah bentonit 

dibungkus dengan kapas pembalut dan digunakan untuk menyaring sirup 

gula yang dapat digunakan lima kali proses. Kain saring halus dipasaran 

biasa disebut kain tile. Harga kain ini ± Rp 6.000,00 /m.  

Dari bahan baku dan bahan pendukung tersebut dapat dihitung biaya 

yang dibutuhkan dalam satu kali proses pembuatan sirup gula kelapa. Total 

biaya bahan baku dengan bahan baku utama gula cetak untuk 47 botol sirup 

adalah Rp 232.000,00 dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada 

Lampiran 1.  

 

E.  Kebutuhan Utilitas 

Proses pembuatan sirup gula kelapa ini membutuhkan air, listrik, LPG, 

bensin, dan telepon sebagai bahan pembantu. Pembuatan sirup gula kelapa 

diasumsikan tiap hari dengan menggunakan gula kelapa cetak subgrade 30 kg 

dan menghasilkan sirup sebanyak 47 botol /batch. Sehingga untuk perhitungan 

biaya kebutuhan utilitas dihitung per hari dengan asumsi satu bulan adalah 25 

hari kerja. Kebutuhan utilitas secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Air yang digunakan untuk pembuatan sirup dengan bahan baku gula 

cetak diperoleh dari PDAM dengan biaya sewa meter dan retribusinya tiap 

bulan sebesar Rp 21.000,00 dan total kebutuhan air sebesar 1,0625 m
3
 dengan 

biaya/m3 Rp 1.850,00 sehingga per harinya dikenakan biaya Rp 920,00. 



Pembiayaan untuk listrik digunakan daya 1300 Kwh yang memiliki biaya 

beban per bulan sebesar Rp 31.500,00 sehingga dikenakan biaya Rp 1.700,00 

per hari. LPG digunakan sebagai bahan bakar proses pembuatan sirup gula 

kelapa cetak subgrade ini. Digunakan tabung LPG dengan kapasitas 12 kg 

dengan biaya Rp 6.250,00 / liter sehingga per harinya dikenakan biaya Rp 

21.250,00. 

Untuk transportasi digunakan sepeda motor berbahan bakar bensin 

dengan harga Rp 4.500,00 per liter. Diasumsikan dalam sehari akan 

membutuhkan tiga liter bensin sehingga dikenakan biaya Rp 13.500,00. Biaya 

telepon diasumsikan akan membutuhkan Rp 50.000,- dengan abonemen Rp 

30.000,00 sehingga dikenakan biaya sebesar Rp 80.000,00 per bulan. 

 

4.2.2 Perencanaan Jadwal Kerja Produksi 

Perencanaan jadwal kerja produksi tergantung waktu proses produksi dalam 

satu hari. Proses produksi sirup gula kelapa ini dalam satu hari menurut peta proses 

operasi (Lampiran 3) membutuhkan waktu 510 menit atau ± 8,5 jam. Waktu terlama 

dalam proses produksi ini yaitu proses pemanasan menggunakan tangki reaktor 

berpengaduk. Pada waktu inilah yang akan digunakan sebagai waktu istirahat bagi 

tenaga kerja produksi. Waktu istirahat dibagi menjadi dua shift, yaitu pada pukul 

11.00-12.00 dan 12.00-13.00, masing-masing satu jam tiap dua orang tenaga kerja. 

Kerja akan dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB. Jadwal kerja dapat 

dilihat pada Lampiran 4. 

 



4.2.3 Perencanaan Tenaga Kerja 

Peran tenaga kerja dan biaya tenaga kerja dalam ketiga klasifikasi ini besar 

dalam teknologi manual, sedang dalam teknologi mekanis, dan berkurang mendekati 

nol dalam teknologi terotomasi. Menurut Prawirosentono (2007) tenaga kerja 

bertindak sebagai operator yang mengoperasikan mesin-mesin produksi untuk 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga untuk melakukan proses 

produksi diperlukan tenaga kerja yang mencukupi kebutuhan.  

Pada pembuatan sirup skala ganda, peran tenaga kerja berada pada klasifikasi 

sedang karena sebagian proses menggunakan alat otomatis sehingga dibutuhkan enam 

orang tenaga kerja yaitu empat tenaga kerja langsung dan dua tenaga kerja tidak 

langsung. Perhitungan biaya tenaga kerja diasumsikan 25 hari kerja dalam satu bulan 

dan tiap harinya melakukan satu kali proses pembuatan sirup gula kelapa.  

 

4.3 Aspek Finansial 

Pengkajian aspek finansial dilakukan untuk mengetahui besarnya biaya 

operasional yang dikeluarkan untuk memproduksi sirup gula kelapa. Perhitungan 

finansial meliputi harga pokok penjualan (HPP), Break Event Point (BEP), dan 

Payback Periode (PP). Asumsi-asumsi yang digunakan pada analisis finansial gula 

sirup kelapa ini adalah : 

1. Industri direncanakan dalam skala industri kecil di Blitar. 

2. Bahan baku yang digunakan adalah gula kelapa cetak subgrade yang berasal 

dari 5 kota sentra industri gula kelapa di Jawa. 



3. Biaya tenaga kerja langsung Rp. 50.000,00 per hari dan untuk tenaga kerja tak 

langsung disesuaikan dengan UMK kabupaten Blitar sebesar Rp. 830.000,00 

per bulan. 

4. Hari aktif untuk bekerja dalam setahun adalah 300 hari. 

5. Produksi gula kelapa subgrade adalah sebesar 51.100 ton per tahun. 

6. Harga bahan baku, bahan pendukung, dan gaji tenaga kerja langsung maupun 

tidak langsung mengalami kenaikan secara proporsional setiap tahun 

berdasarkan tingkat inflasi yang berlaku sebesar 7,02% (berdasarkan rata-rata 

inflasi bulan januari 2011 yang dikeluarkan oleh BPS). 

7. Industri bekerja dengan kapasitas normal hingga akhir tahun proyek. Selama 

umur proyek permintaan tetap. Produk diasumsikan terjual 90% dari total 

produksi setiap tahunnya. 

8. Usia guna proyek direncanakan 5 tahun. 

 

4.3.1 Modal Awal 

Pada perancangan ini modal usaha didapatkan dari dana prbadi. Modal yang 

dikeluarkan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sirup gula 

kelapa. Menurut undang-undang No. 9/1995, batasan mengenai usaha kecil yaitu aset 

≤ Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan, omzet tahunan ≤ Rp. 1 Milyar, dimiliki 

oleh orang Indonesia, independent atau tidak terafiliasi dengan usaha menengah-

besar, dan boleh berbadan hukum, boleh tidak. 

Modal awal merupakan modal yang pertama kali dikeluarkan untuk 

menyediakan berbagai hal yang dibutuhkan agar produktifitas pembuatan gula sirup 



kelapa dapat dilaksanakan. Modal awal dalam produksi gula sirup kelapa yaitu biaya 

sewa bangunan, ijin usaha dan produk, mesin dan peralatan produksi, peralatan 

kantor. Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa modal tetap yang dibutuhkan untuk 

memulai produksi gula sirup kelapa adalah Rp. 44.569.350,00. 

   Tabel 12.  Rekapitulasi Modal Awal 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1.   Persiapan dan perijinan 500.000,00 

2.   Peralatan produksi 31.697.000,00 

3. Peralatan kantor 250.000,00 

4. Alat transportasi 10.000.000,00 

5. Biaya tak terduga 5% 2.122.350,00 

TOTAL 44.569.350,00 

 

4.3.2 HPP, BEP, dan Efisiensi Usaha 

Produk gula sirup kelapa dikemas dalam botol kaca dan diproduksi sebanyak 

14.100 botol per tahun. Hasil perkiraan biaya produksi, HPP dan BEP dapat dilihat 

pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Ringkasan Hasil Perkiraan Biaya Produksi, HPP, dan BEP Sirup 

Gula Kelapa 

 

 

 

 

Harga pokok produksi sirup gula kelapa ini sebesar Rp. 111.859,47 /unit. 

Harga jual yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 16.700,00 dengan asumsi pengambilan 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 1 tahun  35.230.033,00 

 Biaya tidak tetap selama 1 tahun 131.988.547,50 

 Total biaya selama 1 tahun  167.218.580,50 

2. Jumlah produksi selama 1 tahun  14.100,00 

3. HPP per unit (kemasan) 11.859,47 

4. Harga jual per unit (mark up 40%) 16.700,00 

5. BEP (unit) 4.900,00 

6. BEP (Rp) 80.765.445,33 



keuntungan (mark up) sebesar 40% dari harga pokok produksi.  Hasil perhitungan 

BEP  sirup gula kelapa (Lampiran 10) menunjukkan bahwa menunjukan bahwa titik 

balik pokok  akan dicapai pada volume penjualan 4.900,00 unit atau senilai Rp. 

80.765.445,33.  Apabila unit usaha telah mencapai angka penjualan tersebut, maka 

dapat diartikan unit usaha tersebut mencapai titik usaha tidak mengalami kerugian 

maupun memperoleh keuntungan. Jika volume penjualan kurang dari nilai BEP, 

maka usaha belum dapat mencapai titik balik produksi atau mengalami kerugian, 

sedangkan jika volume penjualan lebih dari nilai BEP, maka usaha akan mendapatkan 

keuntungan. 

Perhitungan efisien analisis R/C merupakan perbandingan antara penerima 

usaha dengan biaya total yang dikeluarkan, sehingga R/C akan menunjukan 

keberhasilan usaha untuk mencapai laba. Pada perhitungan efisien usaha didapatkan 

nilai sebesar 1,4. Dengan total penerimaan sebesar  Rp. 234.106.012,70 dan total 

biaya  sebesar Rp. 167.218.580,50. Nilai R/C yang didapat 1,4 > 1 maka  usaha 

dikatakan sudah efisien dan menguntungkan (Lampiran  10). Pentingnya efisiensi 

dalam suatu usaha adalah sebagai dasar pertimbangan dalam evaluasi efisiensi usaha 

serta sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam 

rangka pengembangan usaha. 

 

4.3.3 Payback Period 

Payback Period merupakan perhitungan untuk menentukan jangka waktu 

yang dibutuhkan untuk menutupi investasi awal dari suatu proyek dengan 

menggunakan cash flow yang dihasilkan. Dari Lampiran 12 dapat dilihat bahwa 



investasi yang ditanam untuk mendirikan industri skala kecil produk sirup gula kelapa 

ini akan kembali setelah jangka waktu  2 Tahun 1 bulan 4 hari. Jangka waktu yang 

didapatkan masih dibawah umur usaha yang diperkirakan sehingga usaha tersebut 

layak dan dapat dilaksanakan.   

  



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi gula kelapa cetak 

subgrade yang dapat dihasilkan dari 5 kota sentra pengrajin gula kelapa cetak sebesar 

± 51.100 ton per tahun. Kualitas produk gula sirup secara umum telah memadai dan 

telah memenuhi standar SNI. Modal tetap yang dibutuhkan untuk usaha gula sirup 

adalah Rp. 44.569.350,00, dengan harga jual sebesar Rp.16.700,00 per botol, dengan 

perhitungan BEP sebesar 4.900 unit atau senilai Rp. 80.765.445,33. 

Perkiraan total penerimaan per tahun sebesar  Rp. 234.106.012,70 dan total 

biaya per tahun sebesar Rp. 167.218.580,50. Dan perhitungan Payback Period (PP) 

akan kembali setelah jangka waktu  2 Tahun 1 bulan 4 hari. Berdasarkan data di atas 

dapat disimpulkan bahwa rancangan unit pengolahan gula sirup secara reprocessing 

berbahan baku gula kelapa cetak subgrade ini telah layak secara teknis dan finansial. 

 

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan pengujian kualitas sirup gula dari gula kelapa cetak subgrade 

dan dikaji lebih lanjut untuk analisis finansial, mengingat harga jual sirup gula kelapa 

subgrade yang dihasilkan masih relatif mahal. 

 

  



DAFTAR PUSTAKA 

Apriyantono, A., D. Ferdiaz, N.I. Puspitasari, Sedarnawati, dan S. Budiyanto. 2002. 

Petunjuk Laboratorium Analisa Pangan. PAU Pangan dan Gizi IPB. 

Bogor. 

 

Burhanudin, R.  2005. Prospek Pengembangan Usaha Koperasi dalam Produksi 

Gula Aren. http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/ 

kajian_gula_aren.pdf. Tanggal akses 28 Mei 2010. 

 

Dilworth, J. B. 1993. Production and Operations Management, Manufacturing, 

and Services, 5
th 

ed. McGraw-Hill, Inc. Singapore. 

 

Dinar. 2008. Gula Merah, Gula Kelapa, Gula Jawa, dan Gula Semut. Gula semut 

“Sumber Rejeki”. Yogyakarta. http://www.gulasemutjogja.com/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1. Tanggal akses 

28 Mei 2010. 

 

HRcentro. 2010. UMR/UMK Propinsi Jawa Timur, Non Sektor pada tahun 2010. 

http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_blitar/non_ 

sektor/2010. Tanggal akses 14 Januari 2011. 

 

Harsokusoemo, D. 2000. Pengantar Perancangan Teknik (Perancangan Produk). 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi DEPDIKNAS. Jakarta. 

 

Haryoto. 1998. Sirup Jambu Biji. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 

 

Husnan, S. dan Suwarsono. 1999. Studi Kelayakan Proyek, Edisi Ketiga. Unit 

Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta. 

 

Husnan dan Muhammad. 2000. Studi Kelayakan Proyek. Unit Penerbit dan 

Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta. 

 

Ibrahim, Y. 1998. Studi Kelayakan Bisnis. Rineka Cipta. Jakarta. 

 

 Irsyadi N., Meiske T., Zureidar, F. Sugondho, J. Setiadi, M. Hartiningsih, dan L. 

Dwiati. 1985. Proses Perancangan yang Sistematis. Penerbit Djarbatan. 

Jakarta. 

 

Issoesetiyo, dan S. Totok. 2001. Gula Kelapa, Produk Industri Hilir Sepanjang 

Masa. Penerbit Arkola. Surabaya. 

   

http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/%20kajian_gula_aren.pdf
http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/%20kajian_gula_aren.pdf
http://www.smecda.com/kajian/files/hslkajian/%20kajian_gula_aren.pdf
http://www.gulasemutjogja.com/%20index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
http://www.gulasemutjogja.com/%20index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
http://www.gulasemutjogja.com/%20index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=1
http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_blitar/non_


Kasmir dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana. Jakarta. 

 

 

Koesdarminta, A. dan Oktorius Kosasih. 2006. Pengaruh Penambahan Kadar 

Bentonit Jabar Terhadap Pengurangan Kadar Abu dan Zat Warna Pada 

Tetes Tebu. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas 

Katolik Parahyangan. Bandung. 

 

Luthony, TL. 1993. Tanaman Sumber Pemanis. Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Mahar, A. dan Yurinda A. P. 2008. Ekstraksi dan Pengeringan Waluh untuk 

Mendapatkan Produk Fine Powder. http://eprints.undip.ac.id/3501/1/ 

Arninda-Mahar-Perdanianti-(L2C604121)-dan-Yurinda-Arum-Pratiwi-

(L2C604181).pdf. Tanggal akses 20 Agustus 2010 

 

Mulyadi. 1997. Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. STIE 

YKPN. Yogyakarta. 

 

Rao and Lakshminarayana. 1999. Cane Jaggerry In Cube, Powder and Liquid 

Forms Increased Shelf Life and Export. In : Singh, J. (Ed.), Proceeding of 

The National Seminar at IISR, Lucknow, India. 

 

Rakhmadiono, S. 2004. Risalah Hasil Penelitian Penanganan Hasil-hasil 

Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Riadi, Arif W. 2009. Analisis Kelayakan Produksi Sirup Gula Siwalan dengan 

Metode Reprocessing Gula Cetak pada Skala Ganda (Pengaruh Kadar 

Bentonit dan Lama Adsorpsi terhadap Kualitas Sirup. Skripsi. Fakultas 

Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Rohmaningtyas. 2010. Efisiensi Penggunaan Utilitas Pada Pengolahan Sirup Gula 

Kelapa Skala Ganda (Kajian Jenis Bahan Baku dan Bahan Bakar yang 

Digunakan). Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. 

Malang. 

 

Sahirman, M.P. 2004. Cara Membuat Gula Merah. PT. Balai Pustaka (Persero). 

Jakarta. 

 

Salant, A. 1974. NonNutrive Sweeteners. In Handbook of Food Additives. Edited 

by: Furia, T. Case Institute of Technology Cleveland. Ohio. 

 

Santoso, H.B. 1995. Pembuatan Gula Kelapa. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. 

http://eprints.undip.ac.id/3501/1/%20Arninda-Mahar-Perdanianti-(L2C604121)-dan-Yurinda-Arum-Pratiwi-(L2C604181).pdf
http://eprints.undip.ac.id/3501/1/%20Arninda-Mahar-Perdanianti-(L2C604121)-dan-Yurinda-Arum-Pratiwi-(L2C604181).pdf
http://eprints.undip.ac.id/3501/1/%20Arninda-Mahar-Perdanianti-(L2C604121)-dan-Yurinda-Arum-Pratiwi-(L2C604181).pdf
http://eprints.undip.ac.id/3501/1/%20Arninda-Mahar-Perdanianti-(L2C604121)-dan-Yurinda-Arum-Pratiwi-(L2C604181).pdf


 

Susanto, W. H. 1998. Pengaruh pH dan Derajat Brix Nira terhadap Perubahan 

Sifat Khemis dan Fisis Gula Kelapa selama Penyimpanan. Tesis. Program 

Studi Teknologi Pasca Panen. Spesialisasi Teknologi Pasca Panen. Program 

Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang.  

 

Sawyer, C.N. and Mc. Carty D.L. 1987. Chemistry For Engineering, 3
th 

Edition. 

Mc. Grew Hill Book Company. New York. 

 

Sembiring, T.M. 2003.  Arang Aktif (Pengenalan dan Proses Pembuatannya). 

Jurusan TeknikIndustri, Fakultas Teknik. Universitas Sumatera Utara. 

http://library_usu.ac.id/download/ft/industri-meilita.pdf. Tanggal akses 15 

Agustus 2010. 

 

Subiarto. 2000. Pengolahan Limbah Radioaktif (SR-90) dengan Arang Aktif 

Lokal dengan Metode Kolom. Hasil Penelitian Tahun 2000. Pusat 

Pengembangan Pengelolaan Limbah RadioAktif. BATAN. Serpong. 

 

Soeharto, I. 1995. Manajemen Proyek : Dari Konseptual sampai Operasional. 

Penerbit Erlangga. Jakarta. 

 

Soeharto, I. 1997. Studi Kelayakan Proyek Industri. Erlangga. Jakarta. 

 

Soeharto, I. 2002. Studi Kelayakan Proyek Industri. Erlangga. Jakarta. 

 

Soekartawi. 1995. Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian, 

Teori dan Aplikasinya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 

 

Sutoyo, S. 2004. Studi Kelayakan Proyek, Teori, dan Praktek. PT. Pustaka 

Binamar Pressindo. Jakarta. 

 

Suratman. 2002. Studi Kelayakan Proyek. Departemen Pendidikan Nasional. 

Jakarta. 

 

Syamsuddin, L. 1992. Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep dan 

Aplikasinya dalam Perencanaan, Pengawasan, Pengambilan Keputusan. 

PT. Rajawali. Jakarta.  

 

Winarno, F.G. 1993. Pengantar Teknologi Pangan. PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. 

 

Winarti. 2007. Kelapa : Tanaman Multiguna. Saka Mitra Kompetensi. Klaten. 

http://library_usu.ac.id/download/ft/industri-meilita.pdf


Lampiran 1. Kebutuhan Bahan Baku 

A. Kebutuhan Bahan Baku 

No. Bahan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kebutuhan 

/hari (Kg) 

Biaya 

/hari (Rp) 

Kebutuhan 

/bln (Kg) 

Biaya 

/bln (Rp) 

Kebutuhan 

/thn (Kg) 

Biaya 

/thn (Rp) 

1 
Gula Kelapa Cetak 

Subgrade 
5.800 /Kg 30 174.000 750 4.350.000 9.000 52.200.000 

 

B. Kebutuhan Bahan Pendukung 

No. Bahan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kebutuhan 

/hari (Kg) 

Biaya 

/hari (Rp) 

Kebutuhan 

/bln (Kg) 

Biaya 

/bln (Rp) 

Kebutuhan 

/thn (Kg) 

Biaya 

/thn (Rp) 

1 Bentonit  10.000 /Kg 3 30.000 75 750.000 900 9.000.000 

 

C. Kebutuhan Bahan Pengemas 

No. Bahan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Kebutuhan 

/hari 

Biaya 

/hari (Rp) 

Kebutuhan 

/bln 

Biaya 

/bln (Rp) 

Kebutuhan 

/thn 

Biaya 

/thn (Rp) 

1 Kapas Pembalut 2.500 /50gr 50 gr 2.500 25 62.500 300 750.000 

2 Kain Saring halus
 

6.000 /m
2
 1m

2
/5xpakai 6.000 25 150.000 300 1.800.000 

3 Botol Kaca (650 ml) 1.000 /botol 30 botol 30.000 750 750.000 9.000 9.000.000 

4 Stiker Label 350 /lembar 30 10.500 750 262.500 9.000 3.150.000 

Total   49.000  1.225.000  14.700.000 

 

Total biaya kebutuhan Bahan Baku /tahun = 52.200.000 + 9.000.000 + 14.700.000 

         = Rp. 75.900.000,00 

 



Lampiran 2. Biaya Utilitas 

A. Kebutuhan Air 

No. Jenis 

Σ air 

/batch 

(liter) 

Σ air 

/hari 

(m
2
) 

Kebutuhan 

/bln 

(m
2
) 

Kebutuhan 

/thn 

(m
2
) 

1 Pemasakan 15 0,015 0,375 4,5 

2 Boiler tangki reaktor 12,5 0,0125 0,3125 3,75 

3 Lain-Lain 15 0,015 0,375 4,5 

Total   1,0625 12,75 

Biaya /m
2
 Tarif 1 = Rp    850,00 

      Tarif 2 = Rp 1.850,00 (Tarif PDAM untuk industri di Blitar) 

Biaya langganan, sewa meteran, retribusi = Rp 21.000,00 

Biaya pemakaian air (Rp 1.850/m
3
 x 1,0625) = Rp 1965,625 

Biaya pemakaian / bulan   = (21.000 + 1965,625) 

      = Rp 22.965,625 ≈ 23.000 

Biaya pemakaian / tahun   = Rp 276.000,00 

Biaya pemakaian / batch proses skala ganda gula kelapa cetak subgrade =  

Rp 920,00 / hari 

 

B. Kebutuhan Listrik 

No. Peralatan 
Daya 

(Kw) 

∑ 

alat 

Daya 

Total 

Jam 

pakai 

/hari 

Kebutuhan 

/hari 

(Kwh) 

Kebutuhan 

/bln 

(Kwh) 

Kebutuhan 

/thn 

(Kwh) 

1 Oven 0,05 1 0,05 1 0,05 1,25 15 

2 Lampu 0,02 3 0,06 8 0,48 12 144 

3 
Sealer 

Botol Kaca 
0,37 1 0,37 1 0,37 9,25 111 

Total 0,9 22,5 270 

 

Biaya listrik per Kwh  = Rp.      495,00 

Biaya beban (Rp/Kva)/bulan = Rp. 31.500,00 

       (Daya yang terpasang 1300 Kwh) 

Biaya listrik per bulan  = Biaya beban listrik + biaya pemakaian listrik 

    = (0,9 x 25 hari x Rp. 495) + Rp. 31.500,00 

    = Rp. 42.637,5 

Biaya listrik per tahun  = Rp. 511.650,00 

Biaya listrik /batch proses gula skala ganda = Rp. 1.705,5 /hari 

 

 



C. Kebutuhan LPG 

No. Proses 
∑ Waktu 

(Jam) 

∑ 

alat 

Kebutuhan 

LPG 

Kebutuhan 

/batch (Kg) 

Kebutuhan 

/bln (Kg) 

Kebutuhan 

/thn (Kg) 

1 Pemasakan  5 1 3,0 3,0 75 900 

2 Adsorpsi 0,5 1 0,4 0,4 10 120 

Total 3,4 85 1.020 

1 tabung LPG berisi 12 kg = Rp 75.000,00 

1 kg LPG   = Rp   6.250,00 

Biaya LPG per batch  = 3,4 x 6.250  = Rp     21.250,00 

Biaya LPG per tahun  = 1.020 x 6.250 = Rp 6.375.000,00 

 

D. Kebutuhan Transportasi 

No. Jenis 

Σ Pakai 

/hari 

(liter) 

Harga 

/Liter 

Biaya 

/hari 

(Rp) 

Biaya /bln 

(Rp) 

Biaya /thn 

(Rp) 

1 Bensin 3 4.500 13.500 337.500 4.050.000 

 

E. Kebutuhan Telpon 

Biaya pemakaian telepon per bulan diasumsikan Rp. 50.000,00 dengan biaya 

abonemen sebesar Rp. 30.000,00. 

Jadi total biaya per bulan sebesar = Rp. 80.000,00 

Biaya telepon per tahun  = Rp. 960.000,00 

 

Total Biaya Utilitas  

No. Jenis Biaya /batch Biaya /tahun 

1 Kebutuhan air  920 276.000 

2 Kebutuhan listrik 1.700 511.650 

3 Kebutuhan LPG 21.250 6.375.000 

4 Kebutuhan Transportasi 13.500 4.050.000 

5 Kebutuhan Telpon 3.200 960.000 

Total 40.570 12.172.650 
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Lampiran 3. Peta Proses Operasi Pembuatan Sirup Gula Kelapa 

Pekerjaan  : Pembuatan Sirup Gula Kelapa 

Nomor Peta  : 01 

Tanggal Pembuatan : 

Dipetakan Oleh  : Paula Ina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan 

Kegiatan Σ Waktu 

 Operasi 

 Operasi dan Pemeriksaan 

 Penyimpanan 

 

11 

 

4 

 

1 

 

190 

 

320 

  16 510 



 
 

Lampiran 4. Jadwal Kerja Produksi 

Waktu 
Lama Proses 

(menit) 
Kegiatan 

07.30 – 07.40 10 Penimbangan Gula Kelapa 

07.40 – 07.50 10 Pengukuran air 

07.50 – 08.10 20 Penghancuran 

08.10 – 09.10 60 Pemasakan 

09.10 – 09.20 10 Penyaringan 

09.20 – 13.20 240 Pemanasan 

13.20 – 13.30 10 Penimbangan bentonit 

13.30 – 13.40 10 Pembungkusan bentonit 

13.40– 14.10 30 Pengadukan dan Pemanasan 

14.10 – 14.20 10 Penyaringan 

14.20 – 14.30 10 Pencucian botol 

14.30 – 14.40 10 Penirisan 

14.40 – 15.15 35 Pengemasan 

15.15 – 15.45 30 Sterilisasi 

15.45 – 16.00 15 Pendinginan 

 

  



 
 

Lampiran 5. Biaya Tenaga Kerja 

Jenis 

Pekerjaan 

Σ 

/bulan 

Biaya /bulan 

setiap pekerja 

Biaya /Bulan 

(Rp) 

Biaya /Tahun 

(Rp) 

Produksi 4 500.000 2.000.000 24.000.000 

Administrasi 1 830.000 830.000 9.960.000 

Pemasaran 1 830.000 830.000 9.960.000 

Total 43.920.000 

 

 

  



 
 

Lampiran 6.  Modal Tetap 

No Jenis Σ Harga (Rp) Biaya (Rp) 

1 Persiapan dan perijinan 
  

500.000 

2 

Peralatan produksi 
   

Tangki reaktor Berpengaduk 1 25.000.000 25.000.000 

Timbangan 1 130.000 130.000 

Baskom plastik 2 15.000 30.000 

Panci stainless steel 1 550.000 550.000 

Kompor gas 2 150.000 300.000 

Tabung LPG 2 600.000 1.200.000 

Pengaduk kayu 2 6.000 12.000 

Meja produksi 1 100.000 100.000 

Kursi produksi 2 50.000 100.000 

Slicer 1 4.000.000 4.000.000 

Sealer botol kaca 1 220.000 220.000 

Gelas takar 2 20.000 40.000 

Pisau 1 15.000 15.000 

3 

Peralatan kantor 
   

Meja kantor 1 100.000 100.000 

Kursi kantor 2 50.000 100.000 

Alat tulis 1 50.000 50.000 

4 Alat transportasi  1 10.000.000 10.000.000 

 
Subtotal 

  
42.447.000 

5 
Biaya tak terduga (5% dari 

subtotal)   
2.122.350 

Total 44.569.350 

 

 

  



 
 

Lampiran 7. Biaya Penyusutan per Tahun 

Jenis Σ 
Harga 

(Rp) 
Biaya (Rp) 

Umur 

(thn) 
% 

Sisa 
Nilai Sisa 

Penyusutan 

/Tahun (Rp) 

 Sewa bangunan/thn      6.000.000 1 0 0  6.000.000  

Peralatan produksi  
   

 
  

Tangki reaktor 

Berpengaduk 
1 25.000.000 25.000.000 10 20 5.000.000 2.000.000 

Timbangan 1 130.000 130.000 5 10 13.000 
 

Baskom plastik 2 15.000 30.000 3 0 0 10.000 

Panci stainless steel 1 550.000 550.000 3 3 16.500 177.833 

Kompor gas 2 150.000 300.000 10 35 105.000 19.500 

Tabung LPG 2 600.000 1.200.000 0 0 0 0 

Pengaduk kayu 2 6.000 12.000 1 0 0 12.000 

Meja produksi 1 100.000 100.000 5 20 20000 16.000 

Kursi produksi 2 50.000 100.000 5 20 20000 16.000 

Slicer 1 4.000.000 4.000.000 5 3 120.000 776.000 

Sealer botol kaca 1 220.000 220.000 3 10 22.000 66.000 

Gelas takar 2 20.000 40.000 1 30 12000 28.000 

Pisau 1 15.000 15.000 3 10 1500 4.500 

Peralatan kantor 
 

    
 

     

Meja kantor 1 100.000 100.000 8 20 20.000 10.000 

Kursi kantor 2 50.000 100.000 8 20 20.000 10.000 

Alat tulis 1 50.000 50.000 1 0 0 50.000 

Alat transportasi  1 10.000.000 10.000.000 10 30 3.000.000 700.000 

Total        10.075.333 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 8. Modal Kerja Selama 3 bulan 

No Jenis 
Jml 

/3Bln 

Harga /Sat 

(Rp) 

Biaya /3Bln 

(Rp) 

1 
Bahan Baku       

Gula Kelapa Cetak Subgrade 2.250 5.800 13.050.000 

2 
Bahan Pendukung    

Bentonit  225 10.000 2.250.000 

3 

Bahan Pengemas    

Kapas Pembalut 75 2.500 187.500 

Kain Saring halus
 

75 6.000 450.000 

Botol Kaca (650 ml) 2.250 1.000 2.250.000 

Stiker Label 2.250 350 787.500 

4 

Utilitas    

Air   69.000 

Listrik   114.200 

Gas elpiji  6.250 1.593.750 

Bensin 375 4.500 1.687.500 

Telepon   240.000 

5 

Gaji Tenaga Kerja      

Produksi 12 500.000,00 6.000.000 

Administrasi  3 830.000 2.490.000 

 
Pemasaran 3 830.000 2.490.000 

6 

Pemeliharaan Alat Dan Bangunan      

Peralatan Pabrik (2,5% Dari  Nilai 

Awal) 

    
804.925 

Peralatan Kantor (2,5% Dari Nilai 

Awal) 

    
6.250 

Alat Transportasi (2,5% Dari Nilai 

Awal) 

    
250.000 

7 Subtotal     34.720.625 

8 
Biaya Tak Terduga (2,5% Dari 

Subtotal) 

    
868.016 

Total 35.588.641 

 

 

 

  



 
 

Lampiran 9. Biaya Tetap dan Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

1. Biaya Tetap Selama 1 Tahun 

No. Jenis Biaya (Rp) 

1. Gaji tenaga kerja   

  Administrasi 9.960.000 

 Pemasaran 9.960.000 

2. Pemeliharaan alat dan bangunan  4.244.700 

3. Biaya utilitas   

 Air 252.000 

  Listrik 378.000 

  Telepon 360.000 

4. Penyusutan 10.075.333 

  Total 35.230.033 

 

2. Biaya Tidak Tetap Selama 1 Tahun 

 

 

 

  

No Jenis Biaya (Rp) 

1 Gaji tenaga kerja   

  Produksi 24.000.000 

2 Bahan baku   

  Gula Kelapa Cetak Subgrade 52.200.000 

3 Bahan pendukung   

  Bentonit 9.000.000 

4 Kemasan   

  Kapas Pembalut 750.000 

 Kain Saring halus
 

1.800.000 

 Botol Kaca (650 ml) 9.000.000 

  Stiker label (buah) 3.150.000 

5 Utilitas   

 Air 276.000 

  Listrik 511.650 

  LPG 6.375.000 

  Bensin  6.750.000 

  Telepon 960.000 

  Subtotal 114.772.650 

6 Biaya barang kembali (15%) 17.215.897,5 

  Total 131.988.547,5 



 
 

Lampiran 10. Harga pokok produksi (HPP) dan Harga Jual   

 

 

A. Perhitungan harga pokok produksi dan harga jual 

HPP per unit = TC/Q  : Rp. 11.859,47 

“Mark up”   : 40%  

Harga jual per unit (P)  : (“mark up” × HPP) + HPP 

     : (40% × Rp. 11.859,47) + Rp. 11.859,47 

     : Rp. 16.603,26 ≈ Rp. 17.700,00 

 

B. Perhitungan BEP (Break Even Point) 

 BEP (unit) = FC/(P – VC per unit) : 4.864,43 ≈ 4.900,00 

 BEP (Rp)  = FC/ 1 – (VC per unit / P) : Rp. 80.765.445,33 

 

C. Perhitungan efisiensi usaha 

 Total penerimaan = P × Q : Rp. 234.106.012,70 

 Total biaya = FC + VC : RP. 167.218.580,50 

 R/C  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
 

    = 1,4 

Kriteria efisiensi usaha adalah bila : 

R/C > 1 maka usaha dikatakan sudah efisien dan menguntungkan 

R/C = 1 maka usaha dikatakan tidak menguntungkan dan tidak merugikan 

R/C < 1 maka usaha dikatakan tidak efisien dan bahkan merugikan 

 

D. Perhitungan keuntungan usaha  

Laba = Total penerimaan – Total biaya : Rp. 66.887.432,20   /tahun 

       : Rp.   5.573.952,68  /bulan 

       : Rp.       222.958,11 /hari 

 

 

 

 

 

 

 

No. Jenis Jumlah (Rp) 

1. Biaya tetap selama 1 tahun (FC) 35.230.033,00 

 Biaya tidak tetap selama 1 tahun (VC) 131.988.547,50 

 Total biaya selama 1 tahun (TC) 167.218.580,50 

2. Jumlah produksi selama 1 tahun (Q) 14.100,00 

3. Biaya tidak tetap per unit (VC /unit) 9.360,89 



 
 

Lampiran 11. Aliran Arus Kas selama 5 tahun 

Jenis 
Tahun  

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 

Jumlah produksi (Kemasan) 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 

Harga jual (Rp /kemasan) 17.700,00 18.607,13 19.514,25 20.421,38 21.328,50 

Hasil penjualan (Rp) 249.570.000,00 262.360.462,5 275.150.925,00 287.941.388,00 300.731.850,00 

Ppn (10%) 24.957.000,00 26.236.046,25 27.515.092,50 28.794.138,80 30.073.185,00 

Penjualan bersih (Rp) 224.613.000,00 236.124.416,3 247.635.833,00 259.147.249,00 270.658.665,00 

Hpp (Rp /kemasan) 11.589,47 12.496,60 13.403,72 14.310,85 15.217,97 

Total pengeluaran (Rp) 163.411.527,00 176.201.989,50 188.992.452,00 201.782.915,00 214.573.377,00 

Pendapatan bersih (Rp) 61.201.473,00 59.922.426,75 58.643.380,50 57.364.334,30 56.085.288,00 

Depresiasi (Rp) 10.075.333,00 10.075.333,00 10.075.333,00 10.075.333,00 10.075.333,00 

EBT (Rp)  51.126.140,00 49.847.093,75 48.568.047,50 47.289.001,30 46.009.955,00 

Pph :           

0 - 50 juta (10%) (Rp)           

50 - 100 juta (15%) (Rp) 7.668.921,00 7.477.064,06 7.285.207,13 7.093.350,20 6.901.493,25 

> 100 juta (30%) (Rp)           

EAT (rp) 43.457.219,00 42.370.029,69 41.282.840,40 40.195.651,11 39.108.461,75 

Net cash flow 33.381.886,00 32.294.697,00 31.207.507,00 30.120.318,00 29.033.129,00 

Total cash flow 76.839.105,00 74.664.726,38 72.490.347,80 70.315.969,21 68.141.590,50 

 

 



 
 

Lampiran 12. Perhitungan Payback Period 

Initial Investment (b)  = (Modal Tetap + Modal Kerja Selama 3 Bulan) 

= 44.569.350,00 + 35.588.641,00 
= 80.157.991,00 

Total Net Flow tahun ke1 (c) = Rp. 33.381.886,00 

Total Net Flow tahun ke2 (d) = Rp. 74.664.726,38 

𝑷𝒂𝒚𝒃𝒂𝒄𝒌 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅 = 𝒕 +
𝒃−𝒄

𝒅−𝒄
 x 1 tahun 

Dimana :  

t = Tahun terakhir saat jumlah cash flow belum menutup initial investmant 

b = Initial investmant 

c = Komulatif cash flow pada tahun ke-t 

d = Jumlah komulatif pada tahun ke-t+1 

Payback Periode     =   1 Tahun + 
Rp .  80.157.991,00− Rp .33.381.886,00 

Rp .74.664 .726,38 −  Rp .  33.381.886 ,00
 x 1 Tahun 

   = 1 Tahun + 1,13306 Tahun 

= 2 Tahun 1 bulan 4 hari 

 

 


