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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Besarnya biaya, penerimaan dan pendapatan pada 

agroindustri gula kelapa  per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar. 2) Besarnya R/C pada 

agroindustri gula kelapa per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk suatu kasus pada perajin gula kelapa  di 

Kecamatan Langensari Kota Banjar. Pengambilan sampel ditentukan dengan simple random 

sampling, penentuan sampling lokasi dilakukan dengan metode purposive sampling, dan analisis data 

menggunakan analisis biaya, penerimaan, pendapatan dan R/C. Hasil  penelitian  menunjukkan  

bahwa  :   1)  Rata-rata  besarnya   biaya    total Rp 1.128.818,10, penerimaan Rp 2.461.714,29 dan 

pendapatan Rp 1.332.896,19 pada usaha agroindustri gula kelapa  kimia per bulan di Kecamatan 

Langensari Kota Banjar. Berdasarkan analisis imbangan Penerimaan dengan Biaya (R/C) pada 

usaha agroindustri gula kelapa kimia per bulan di Kecamatan Langensari Kota Banjar adalah rata-

rata sebesar 2,18. Artinya apabila biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1,00 maka diperoleh 

penerimaan sebesar Rp 2,18 dan pendapatan sebesar Rp 1,18. Maka usaha agroindustri gula kelapa 

di Kecamatan Langensari Kota Banjar layak untuk diusahakan. 

 

Kata kunci : analisis usaha, gula kelapa 

 

PENDAHULUAN 

Pengolahan hasil pertanian bertujuan untuk 

mengawetkan, menyajikan produk menjadi lebih 

siap dikonsumsi serta meningkatkan kualitas 

produk sehingga dapat disajikan dalam bentuk 

yang lebih baik dan dapat lebih memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Terdapat banyak 

produk pertanian yang sangat potensial untuk 

ditingkatkan nilainya sehingga dapat memperoleh 

harga jual yang lebih tinggi (Widodo, 2005).  

Salah satu industri pengolahan yang 

berbahan baku produk pertanian adalah industri 

gula kelapa atau dikenal dengan nama gula jawa.  

Industri gula kelapa di Kecamatan 

Langensari merupakan salah satu industri skala 

rumah tangga yang telah ada secara turun 

temurun dan masih bertahan hingga saat ini. 

Produsen gula kelapa  dalam menjalankan 

usahanya mempunyai tujuan agar kegiatan usaha 

yang dijalankan dapat memberikan keuntungan 

dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki. 

Produsen gula kelapa  berusaha untuk 

mengalokasikan penggunaan sumberdaya yang 

dimiliki dengan sebaik-baiknya agar diperoleh 

keuntungan yang besar. Namun keuntungan yang 

besar belum tentu mengartikan bahwa industri 

gula kelapa  sudah efisien untuk diusahakan, 

karena terdapat kemungkinan bahwa produsen 

gula kelapa  mengeluarkan biaya yang besar 

dalam memperoleh keuntungan yang besar 

tersebut. Produsen gula kelapa  skala rumah 

tangga di Kecamatan Langensari dalam usaha 

untuk memperoleh keuntungan akan menghadapi 

risiko selama proses produksi sampai pemasaran.  

Gula kelapa  merupakan salah satu dari 

sembilan bahan pokok kebutuhan pangan yang 

banyak diperlukan sebagai campuran bumbu 

masakan, pemanis masakan dan bahan campuran 

dalam pembuatan kue. Tetapi usaha pembuatan 

gula kelapa  ini masih merupakan industri rumah 

tangga yang tentu saja berhadapan dengan 

berbagai masalah, yang diantaranya adalah 

teknologi pengolahan yang kurang berkembang 

serta adanya keterbatasan dalam pemasaran yang 

mengakibatkan produksi gula kelapa  pada 

industri skala rumah tangga ini kurang optimal 

dan berpengaruh terhadap besarnya keuntungan 

dan efisiensi usaha serta kemungkinan risiko 

yang akan dihadapi oleh produsen. Industri gula 

kelapa  ini sangat dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan musim, yaitu pada musim penghujan 

dan musim kemarau. Gula kelapa  yang 
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