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ABSTRAK 

 

Tika Maryati.  2019.  Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pengolahan Gula 

Aren Cetak. Suatu Kasus di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. (Dibawah 

Bimbingan Euis Dasipah dan Karyana KS). 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) gambaran umum 

usaha pengolahan gula aren cetak di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut; (2) 

Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak di Kecamatan Cisewu 

Kabupaten Garut.  Penelitian ini menggunakan metode survei dengan obek 

yang diteliti yakni analisis finansial usaha pengolahan gula aren cetak. Unit 

analisisnya adalah pelaku usaha yang melakukan usaha pengolahan gula aren 

cetak periode tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara two stage 

cluster random sampling, dan diperoleh 55 responden. Data yang terkumpul 

dianalisis secara deskriptif analitik disesuaikan dengan hasil pengujian. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa usaha pengolahan gula aren cetak di 

Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut secara finansial menunjukkan investasi 

yang layak dan menguntungkan.  Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan, 

dimana nilai NPV bernilai positif sebesar Rp 31.544.279, nilai IRR 64,91% 

lebih besar dari disconto rate (18%), net B/C rasio sebesar 2,26 lebih besar dari 

satu, payback period 7,57 tahun lebih lama dari usia ekonomis proyek yang 

lamanya 5 tahun, dan break even point sebesar Rp. 835.752,00 atau setara 

76,17 kg produk gula aren yang relatif mudah dilampaui untuk mendapatkan 

keuntungan.   

 

Kata Kunci :   Harga, Biaya, Pendapatan, Analisis Finansial, Kelayakan Usaha 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Tika Maryati, 2019.  Financial Feasibility Analysis of Palm Sugar Processing 

Business. A Case in the District of Cisewu Garut Regency.  Under the 

Guidance of  Euis Dasipah and Karyana KS. 

 

 The purpose of this study was to determine: (1) general description of 

the business of processing printed palm sugar in Cisewu District, Garut 

Regency; (2) Financial feasibility of the printed palm sugar processing 

business in Cisewu District, Garut Regency. This study uses a survey method 

with obek studied, namely financial analysis of the processing of printed palm 

sugar. The unit of analysis is the business actor that carries out the business of 

producing printed palm sugar in the 2018 period. The sampling technique is 

done by two stage cluster random sampling, and 55 respondents are obtained. 

The collected data were analyzed descriptively analytically adjusted to the test 

results. The results showed that the print palm sugar processing business in 

Cisewu District, Garut Regency, financially showed a decent and profitable 

investment. This is shown by the calculation results, where the NPV value is 

positive at Rp 31,544,279, the IRR value is 64.91% greater than the discount 

rate (18%), the net B / C ratio is 2.26 greater than one, the payback period 

7.57 years longer than the project's economic age of 5 years, and a break even 

point of Rp. 835,752.00 or the equivalent of 76.17 kg of palm sugar products 

that are relatively easily surpassed for profit. 
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PENDAHULUAN 

 Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki arti dan 

kedudukan penting dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan 

Kabupaten Garut, dimana sektor pertanian ini menjadi sektor unggulan (prime 

mover) dalam menggerakkan perekonomian daerah.  Tingginya peranan sektor 

pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Garut tidak lepas dari beberapa 

keunggulan komparatif (comparative advantages), seperti kondisi tanah yang 

relatif subur dan cocok untuk beragam komoditi pertanian dan jumlah 

penduduk yang besar, yang berimplikasi terhadap sistem pertanian yang 

beragam dan hampir sebagian besar komoditi produknya sangat dominan 

kontribusinya. 

 Aren (Arenga pinnata Merr) termasuk salah satu jenis tanaman palma, 

yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Garut, terutama di wilayah bagian 

selatan.  Hal ini dikarenakan tanaman aren tidak membutuhkan kondisi tanah 

yang spesifik, sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat, dan berpasir, tetapi 

aren tidak tahan pada tanah masam (pH tanah rendah).  Aren dapat tumbuh 

pada ketinggian 0–1.400 meter di atas permukaan laut, pada berbagai 



agroekosistem dan mempunyai daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan 

tumbuhnya, namun yang paling baik pertumbuhannya pada ketinggian 500 – 

700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan lebih dari 1.200-3.500 

mm/tahun. 

 Aren memiliki fungsi produksi menghasilkan berbagai komoditi yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi ekspor jika diusahakan secara 

serius, karena seluruh bagian tanaman dapat diolah menjadi berbagai produk 

pangan dan non pangan. Nira diolah menjadi gula, minuman palm wine, nata 

de pinna, dan bioetanol, buah yang belum matang untuk kolang-kaling, batang 

menghasilkan tepung apabila niranya tidak disadap dan tepung diolah menjadi 

sohun, hung kwe, aren mutiara dan sebagai bahan baku pembuatan edible film. 

Kayu aren digunakan sebagai bahan baku pembuatan meubel, daun untuk 

pembuatan atap dan lidinya untuk dibuat sapu. Ijuk dapat diolah menjadi 

produk kerajinan, serta akar dapat digunakan sebagai obat herbal karena 

mengandung senyawa-senyawa sekunder seperti saponin, flavonoid, dan 

polifenol (Ditjen Perkebunan, 2014). 

 Selain itu, aren memiliki fungsi konservasi, karena tanaman ini dapat 

digunakan untuk pengendalian tata air tanah. Aren dengan perakaran yang 

dangkal dan melebar sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi tanah. 

Demikian pula dengan daun yang cukup lebat dan batang yang tertutup dengan 

lapisan ijuk, sangat efektif untuk mengurangi air hujan yang langsung 

kepermukaan tanah. Oleh karena itu, aren dapat mencegah terjadinya erosi.  

Usaha pengembangan atau pembudidayaan tanaman aren di Indonesia sangat 

memungkinkan. Selain lahan-lahan tidak produktif masih luas, juga dapat 

memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri seperti gula aren dan bioetanol, 

sekaligus meningkatkan pendapatan petani aren dan ikut melestarikan sumber 

daya alam serta lingkungan hidup (Akuba, 2004).  

 Di Indonesia, pemanfaatan tanaman aren telah berlangsung lama, 

namun perkembangannya menjadi komoditi agribisnis relatif lambat, karena 

sebagian tanaman aren yang ada tumbuh secara alamiah atau belum 

dibudidayakan. Budidaya tanaman aren belum banyak dilaksanakan, karena 

selama ini yang dilaksanakan masih terbatas pada penanganan panen, pasca 

panen dan aspek pemasarannya. Di beberapa daerah, tanaman aren tumbuh 

secara alami dengan jarak tanam yang tidak teratur. Pada umumnya 

tanamanaren yang dieksploitasi atau diusahakan petani tumbuh secara alami 

bersama dengan tanaman lain. Setelah tanaman aren mati, pemulihan populasi 

terjadi secara alami dengan sedikit campur tangan manusia, antara lain 

penjarangan apabila tanaman tumbuh berdekatan. Saat ini, produktivitas rata-

rata tanaman aren di tingkat petani rendah, hal ini antara lain disebabkan benih 

yang digunakan umumnya berasal dari benih yang tumbuh secara alami dan 

pemeliharaan yang kurang intensif (Irawan, Rahmayani dan Iskandar, 2009). 

 Usaha gula aren memiliki prospek yang menjanjikan untuk 

dikembangkan. Ini dapat diketahui dari tingginya permintaan baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri, khususnya untuk jenis gula semut, yang 

seringkali sulit dipenuhi. Berdasarkan survei, sebuah industri kecil dalam 

sebulan dapat memperoleh pesanan sebesar 15–25 ton. Pesanan tersebut 



sampai saat ini belum mampu dipenuhi akibat keterbatasan pasokan dan 

kurangnya modal (Bank Indonesia, 2008). 

Gula aren sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu 

pemanis makanan dan minuman yang bisa menjadi substitusi gula pasir (gula 

tebu). Gula aren diperoleh dari proses penyadapan nira aren yang kemudian 

dikurangi kadar airnya hingga menjadi padat. Produk gula aren ini adalah 

berupa gula cetak dan gula semut. Gula cetak diperoleh dengan memasak nira 

aren hingga menjadi kental seperti gulali kemudian mencetaknya dalam 

cetakan berbentuk setengah lingkaran. Untuk gula semut, proses memasaknya 

lebih panjang yaitu hingga gula aren mengkristal, kemudian dikeringkan 

(dijemur atau dioven) hingga kadar airnya di bawah 3%. Jenis yang terakhir ini 

memiliki keunggulan yaitu berdaya tahan yang lebih lama, lebih higienis dan 

praktis dalam penggunaannya (Effendi, 2010). 

Usaha gula aren pada umumnya dilaksanakan oleh para pengrajin 

sebagai usaha sampingan. Ini karena waktu penyadapan dapat dilakukan pada 

pagi dan sore hari di luar waktu kerja utamanya. Usaha ini tergolong jenis 

home industry karena pengerjaannya secara individual di rumah setiap 

pengrajin. Penyadapan biasanya dilakukan oleh para pria, kemudian proses 

pemasakan hingga menjadi gula cetak atau gula semut setengah jadi dilakukan 

oleh para wanita di rumah (Rachman dkk, 2005). 

 Proses produksi gula aren di tingkat petani dilakukan dengan peralatan 

yang sangat sederhana, yaitu menggunakan kuali, pengaduk dan tungku kayu 

bakar. Gula aren cetak dari hasilproduksi para pengrajin (petani) biasanya 

langsung dijual ke pasar atau pengumpul yang datang pada hari-hari tertentu. 

Selain daya tahan yang pendek, gula aren cetak memiliki kelemahan, yaitu 

tingkat harga yang sangat fluktuatif. Pada saat musim hujan, yaitu ketika 

pasokan gula aren melimpah, harga bisa jatuh, namun pada saat musim 

kemarau pasokan gula aren sangat terbatas, sehingga harga dapat naik setiap 

kilogramnya (Rachman dkk, 2005). 

Analisis finansial bertujuan untuk menilai apakah suatu kegiatan 

tertentu dilaksanakan layak secara finansial, atau dapat memberikan 

keuntungan finansial bagi perusahaan yang bertujuan untuk memaksimumkan 

keuntungan.  Karena dalam mengambil keputusan berdasarkan penilaian 

kelayakan suatu kegiatan, sangat penting untuk turut memperhitungkan semua 

biaya dan manfaat yang relevan dan/atau benar terjadi sebagai akibat 

pelaksanaan kegiatan (Husen Umar, 2007). 

Analisis finansial ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

pengusaha maupun pemerhati usaha gula aren terhadap nilai tambah yang 

dihasilkan dalam kegiatan usaha ini. Pengusaha dipacu untuk mampu 

mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu yang 

wajar (±3 tahun). Model kelayakan usaha ini merupakan pengembangan usaha 

gula aren yang telah berjalan dan untuk menumbuhkan kemandirian usaha serta 

upaya repliaksi usaha di wilayah lain (Yakob Ibrahim, 2010). 

Untuk mengetahui secara komprehensif tentang kriteria layak atau 

tidaknya suatu aktivitas usaha dapat digunakan lima kriteria investasi, yaitu : 

Payback Period, Benefit Cost Ratio (BCR), Net Present Value (NPV), Net 



Benefit Cost Ratio (Net BCR), dan Internal Rate of Return (IRR). Namun tiga 

kriteria terakhir yang umum dipakai dan dipertanggungjawabkan untuk 

penggunaan-penggunaan tertentu. Sebaliknya dua kriteria pertama didasarkan 

atas salah pengertian tentang sifat dasar biaya sehingga tidak menyebabkan 

kekeliruan dalam urutan peluang investasi.  Kedua kriteria ini sering tidak 

dianjurkan untuk dipergunakan (Ernan Saefulhakim dan Panuju, 2007). 

Berdasarkan paparan tersebut maka dalam kajian ini akan dirancang 

analisis finansial untuk melihat kelayakan usaha dari usaha pengolahan gula 

aren cetak yang umum dilakukan secara home industri oleh warga masyarakat 

perdesaan, khususnya di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Perumusan 

permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kelayakan finansial usaha gula aren cetak berdasarkan net 

present value (NPV); 

2. Bagaimana kelayakan finansial usaha gula aren cetak berdasarkan internal 

rate of return (IRR); 

3. Bagaimana kelayakan finansial usaha gula aren cetak berdasarkan net 

benefit/cost ratio (Net B/C); 

4. Bagaimana kelayakan finansial usaha gula aren cetak berdasarkan payback 

period (PBP); 

5. Bagaimana kelayakan finansial usaha gula aren cetak berdasarkan break 

even point (BEP) di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut.   

 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dengan cara kuisioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok.  Pengertian survei di sini dibatasi pada pengertian 

survei sampel untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan dikumpulkan 

dari sebagian populasi yang mewakili seluruh populasi (Moch Nazir,1999). 

Objek yang diteliti yakni analisis finansial usaha pengolahan gula aren cetak.  

Unit analisisnya adalah pelaku usaha yang melakukan usaha pengolahan gula 

aren cetak periode tahun 2018. Penelitian dilakukan selama 4 (empat) bulan, 

yakni dari bulan September sampai Desember 2019. 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara/observasi dengan 

responden secara langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya dengan membuat kuisioner, sedangkan data sekunder diperoleh 

dari studi literatur dan informasi dari instansi terkait. 

 Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sentra produksi gula aren cetak 

di Kabupaten Garut, yakni di Kecamatan Cisewu.  Teknik penentuan sampel 

dilakukan secara two stage cluster random sampling.  Penentuan sampel petani 

sebnyak 55 responden sebagai unit analisis pada desa sampel, dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin (Riduwan, 2004) : 

2)(1 dN

N
n


  



Keterangan :  

n = Ukuran petani sampel. 

N = Ukuran populasi pelaku usaha gula aren cetak di lima desa Kecamatan 

Cisewu yang terpilih 124 orang. 

d = Toleransi kesalahan ukur data (ditentukan 5%) 

Sehingga ukuran sampel didapat sebesar 55 responden  

 Data yang dianalisis terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif.  Analisis 

data kualitatif menggunakan pendekatan dengan cara deskripsi, data disajikan 

dalam bentuk tabulasi.  Penentuan kriteria variabel penelitian ditentukan 

dengan skala interval melalui skor setiap pelaksanaan sub paketnya.  

Sedangkan data kuantitatif dilakukan melalui uji statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data BPS Kabupaten Garut (2018), Kecamatan Cisewu 

merupakan salah satu kecamatan yang secara administratif termasuk wilayah 

Kabupaten Garut, terletak di sebelah selatan dan berjarak sekitar 106 km dari 

ibukota kabupaten, 169 km dari ibukota Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah 

Kecamatan Cisewu 13.032,74 hektar, yang sebagian besar (11.532,80 ha) atau 

94,25% merupakan lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah dan lahan 

kering. Secara umum karakteristik wilayah Kecamatan Cisewu merupakan 

daerah Pegunungan dengan kondisi alam berbukit-bukit yang memiliki 

permukaan terendah dari laut setinggi 600 m dpl dan sebagian besar 

permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam. Batas 

wilayah administratif Kecamatan Cisewu, sebagai berikut: Sebelah utara 

berbatasan dengan wilayah Kecamatan Talegong. Sebelah selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Caringin. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah 

Kabupaten Cianjur. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

Bungbulang 

 Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, pengalaman berusahatani, dan jumlah tanggungan keluarga.  Umur 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan aktivitas petani dalam 

proses pengelolaan usahataninya.  Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas 

responden (76,36%) berusia antara 35 - 65 tahun, hal ini memberikan indikasi 

bahwa pelaku usaha gula aren di lokasi studi tetap eksis melaksanakan kegiatan 

usaha pengolahan gula aren cetak, dengan rata-rata pengalaman di atas  lima 

tahun. Perlu digarisbawahi bahwa responden di lokasi studi tidak ada yang 

berumur dibawah 20 tahun.  Hal ini mengindikasikan bahwa usaha pengolahan 

gula aren cetak tidak menarik perhatian kaum muda usia untuk menggelutinya, 

meskipun pelaku usaha yang umurnya muda mempunyai kemampuan dan 

tenaga yang cukup kuat untuk melaksanakan kegiatan usahanya.   

 Tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan wawasan/pola berpikir 

seseorang dalam menyiasati peri kehidupannya. Berdasarkan hasil penelitian, 

ternyata tingkat pendidikan petani responden sebagian besar tamatan SD 

(81,82%), hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebagian besar petani 

responden di lokasi studi relatif rendah.  Tingkat pendidikan akan sangat 

berpengaruh dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam penyerapan teknologi 



baru. Petani yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah umumnya kurang 

inovatif dalam menerapkan teknologi usahanya, dan cenderung mengikuti 

kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Karena, seperti diketahui, 

bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat 

kecerdasan, kecakapan, dan keterampilan seseorang dalam melakukan 

kegiatannya.  Pendidikan yang relatif tinggi dengan kondisi usia yang relatif 

muda akan dapat menyebabkan seseorang lebih dinamis, lebih mampu 

menerima inovasi baru dalam mengembangkan usahanya. 

 Anggota keluarga yang menjadi tanggungan keluarga adalah anak, 

isteri, dan orang lain atau saudara yang menjadi tanggungan dalam suatu rumah 

tangga.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 83,63% responden 

menanggung jumlah tanggungan keluarga 1-2 orang saja, dan yang lebih dari 

empat orang sebanyak 1,82%. Hal ini mengindikasikan bahwa keluarga petani 

di lokasi studi menanggung beban hidup yang relatif ringan. Hanya saja, beban 

tanggungan keluarga yang berfungsi sebagai somahtani semakin terbatas, 

sehingga kurang mendorong dalam meningkatkan pendapatan keluarga dari 

usahataninya tersebut.   

 Pengalaman berusahatani yang lama akan mempengaruhi petani dalam 

mengelola usahataninya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam 

upaya penggunaan input produksi. Pengalaman adalah guru terbaik dalam 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan, sehingga seseorang akan menjadi 

terampil dan percaya diri dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pengalaman 

seseorang akan dapat memperlancar kegiatan usahanya, dengan mengurangi 

risiko kegagalan jika dibandingkan dengan mereka yang kurang 

berpengalaman. Dalam kasus penelitian ini, semua responden (100%) 

mempunyai pengalaman dalam berusaha gula aren di lokasi studi  lebih dari 

lima tahun.  Hal ini mengindikasikan bahwa usaha gula aren telah diminati 

untuk diusahakan sejak lama.  Disamping itu, pelaku usaha di lokasi studi 

merupakan sosok yang matang di bidangnya, karena pengalaman berusaha 

yang panjang akan memupuk kemampuan pelaku dalam mengelola usahanya.  

 Lahan petanian merupakan salah satu faktor produksi yang sangat 

penting,  karena di atas lahan inilah segala macam kegiatan usahatani 

dilakukan.  Menurut Mosher (1986), lahan digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan kegiatan usahatani atau sebagai pabriknya hasil-hasil pertanian. 

Tinggi rendahnya hasil produksi sangat bergantung pada luas lahan serta 

tingkat kesuburannya. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata sebagian besar 

responden atau sebanyak 98,19% memiliki luas lahan garapan antara 0,50 - 2 

hektar, dengan status lahan 100% milik sendiri  Artinya, petani di lokasi studi  

masih memiliki peluang menambah populasi tanaman aren sebagai investasi 

jangka panjang.  Disamping itu, tentunya responden lebih leluasa dalam 

memanfaatkan lahan karena tidak dibebani nilai sewa sebagai bagian dari 

biaya. Bahwa pengembangan usaha (investasi menambah populasi tanaman per 

satuan luas) tidak dilakukan responden, hal ini perlu ditelaah lebih lanjut dalam 

paket penelitian lanjutan.   

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata bahwa responden di lokasi studi 

mengusahakan (mengekploitasi) tanaman aren lebih dari 3 batang, karena kalau 



kurang dari tiga batang dianggap tanggung (tidak ekonomis). Mayoritas 

responden (61,82%) mengeksploitasi pohon aren antara 6-8 batang.  Hanya 

saja, responden di lokasi studi hanya mampu mengusahakan tanaman aren 

tidak lebih dari 12 batang.  Hal ini pun perlu ditelisik lebih lanjut dalam 

penelitian lanjutan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden di lokasi studi 

memiliki populasi tanaman aren lebih dari 30 batang (78,18%), terdiri dari 

pohon muda dan pohon yang produktif, tetapi pohon yang produktif tersebut 

hanya mampu dieksploitasi oleh responden tidak lebih dari 12 pohon saja. Hal 

ini khususnya berkorelasi positif dengan kemampuan responden dalam 

menyediakan bahan bakar. Tetapi hal tersebut tentu saja bukanlah faktor 

pembatas utama, karena skala usaha tetap bisa ditingkatkan, hanya saja 

terbentur pada faktor intelektualitas responden, sebab mayoritas responden di 

lokasi studi hanya berpendidikan setingkat sekolah dasar.   

 Kecamatan Cisewu merupakan salah satu sentra produksi gula aren 

cetak di Kabupaten Garut. Umumnya dilaksanakan oleh para pengrajin sebagai 

usaha sampingan. Hal ini dikarenakan waktu penyadapan dapat dilakukan pada 

pagi dan sore hari di luar waktu kerja utamanya, sementara yang memasak nira 

menjadi gula bisa dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Usaha ini 

tergolong jenis home industri karena pengerjaannya secara individual di rumah 

masing-masing pengrajin. Penyadapan dilakukan oleh pria, kemudian proses 

pemasakan hingga menjadi gula cetak dilakukan oleh para wanita di rumah. 

 Tanaman aren di lokasi studi umumnya diperbanyak secara generatif 

(dengan biji). Dengan cara ini akan diperoleh bibit tanaman dalam jumlah 

besar, sehingga dapat dengan mudah meningkatkan populasi per satuan 

luasnya. Pengadaan bibit dapat dilakukan dengan cara alam dan hasil 

persemaian biji. Media penyemaian di lokasi studi dibuat dengan kantong 

plastik ukuran 20x25 cm yang diisi dengan kompos, pasir dan tanah 3:1:1 dan 

lubangi secukupnya pada bagian bawahnya. Kemudian biji-biji tersebut 

dimasukan ke kantong plastik sedalam sekitar ¾ bagian biji di bawah 

permukaan tanah dengan lembaga menghadap ke bawah dengan posisi agak 

miring. Untuk mencapai bibit siap tanam (ukuran = 40 cm) diperlukan waktu 

persemaian 12 – 15 bulan. 

 Teknik penanaman aren di lokasi studi umumnya dilakukan dengan 

sistem tumpangsari. Pembuatan lubang tanaman dengan ukuran 30x30x30 cm 

dan jarak antar lubang 5x5 m atau 9x9 m. Untuk mempercepat pertumbuhan 

pada lubang, tanaman diberi tanah yang telah dicampur dengan pupuk 

kandang, urea, TSP, sekitar 3–5 hari setelah lubang tanaman disiapkan, baru 

dilakukan penanaman. Pemupukan dilakukan pada tanaman berumur 1-3 tahun 

dengan memberikan seperti pupuk urea, NPK, pupuk kandang dan KCL yang 

ditaburkan pada sekeliling tajuk pohon aren yang telah digemburkan tanahnya. 

 Nira aren dihasilkan dari penyadapan tongkol (tandan) bunga, baik 

bunga jantan maupun bunga betina. Akan tetapi biasanya, tandan bunga jantan 

yang dapat menghasilkan nira dengan kualitas baik dan jumlah yang banyak. 

Oleh karena itu, di lokasi studi penyadapan nira hanya pada tandan bunga 

jantan. Sebelum penyadapan dimulai, dilakukan persiapan penyadapan, yakni : 



o Memilih bunga jantan yang siap disadap, yaitu bunga jantan yang tepung 

sarinya sudah banyak yang jatuh di tanah, terlihat di sebelah batang pohon 

aren permukaan tanah tampak berwarna kuning tertutup tepungsari yang 

jatuh. 

o Pembersihan tongkol (tandan) bunga dan memukul-mukul serta mengayun-

ayunkannya agar dapat memperlancar keluarnya nira. Pemukulan dan 

pengayunan dilakukan berulang-ulang selama tiga minggu dengan selang 

dua hari pada pagi dan sore dengan jumlah pukulan kurang lebih 250 kali. 

Untuk mengetahui, apakah bunga jantan yang sudah dipukul-pukul dan 

diayun-ayun tersebut sudah atau belum menghasilkan nira, dilakukan 

dengan cara menoreh (dilukai) tandan bunga tersebut. Apabila torehan 

tersebut mengeluarkan nira maka bunga jantan sudah siap disadap. 

 Penyadapan dilakukan dengan memotong tongkol (tandan) bunga pada 

bagian yang ditoreh. Kemudian pada potongan tongkol dipasang bumbung 

bambu sebagai penampung nira yang keluar. Penyadapan nira dilakukan 2 kali 

sehari (dalam 24 jam) pagi dan sore. Pada setiap penggantian bumbung bambu 

dilakukan pembaharuan irisan potongan dengan maksud agar pembuluh kapiler 

terbuka, sehingga nira dapat keluar dengan lancar.  Setiap tandan bunga jantan 

dapat dilakukan penyadapan selama 3 – 4 bulan sampai tandan mengering.  

 Nira hasil sadapan yang diambil pada pagi hari hasilnya lebih banyak 

dari pada nira hasil panen sore hari. Jika satu pohon aren misalnya dalam satu 

hari menghasilkan sepuluh liter nira, maka panen pagi akan berisi sekitar tujuh 

liter, sedangkan panen sore akan berisi tiga liter nira. Hal ini terjadi karena 

dalam cuaca dingin di tengah malam sampai subuh hari, air nira mengalir lebih 

deras. Sifat pohon aren ini juga yang membuat aren yang ditanam di ketinggian 

di atas 800 meter dari permukaan laut, akan menghasilkan nira yang lebih 

banyak dari pada yang dihasilkan oleh pohon aren yang ditanam di dataran 

rendah. Aren dataran rendah rata-rata menghasilkan nira dua belas liter per 

hari, sedangkan yang di dataran tinggi, bisa sekitar dua puluh liter per hari. 

 Air nira yang sudah dibawa ke tempat pemasakan, langsung dimasak. 

Jika jumlah nira sudah cukup satu wajan/kancah/wadah pemasakan, maka nira 

akan dimasak hingga menjadi gula. Lama pemasakan di lokasi srudi sekitar 4-5 

jam, tergantung bentuk tungku, bentuk wadah masak dan besarnya api. Jika 

jumlah nira belum cukup satu wajan, maka nira hasil sadapan sore hari 

dipanaskan hingga mendidih, lalu kayu api ditarik, api pun padam. Nira yang 

sudah dipanaskan ini akan dimasak dengan nira hasil sadapan esok paginya. 

 Di Lokasi studi, nira aren dimasak dengan api yang sedang saja 

besarnya, sambil sesekali diaduk. Buih yang keluar saat nira sudah mendidih, 

dibuang. Membuang buih ini akan membuat gula bisa keras saat dicetak. Selain 

itu, pembuangan buih juga akan membuat gula warnanya cerah kekuning-

kuningan. Untuk mencegah meluapnya buih nira saat dimasak, ditaburkan dua 

butir daging buah kemiri yang sudah dihaluskan untuk tiap wajan. Kalau tidak 

ada, bisa pakai dua sendok minyak kelapa. Bersihkan (cuci dengan air bersih) 

cetakan dan papan alas cetakannya. Atur cetakan (umumnya dari bambu) di 

atas papan alas. 



 Di lokasi studi, untuk menguji apakah nira sudah bisa naik ke cetakan, 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Larutkan sekitar 1 cc air nira yang 

dimasak itu ke dalam air bersih dingin. Jika air nira langsung membeku, maka 

berarti masakan nira sudah siap naik cetakan. Apabila nira belum cukup 

matang bisa menyebabkan gula aren mudah berjamur. Gula aren yang sudah 

membeku dibiarkan satu malam, baru dibungkus. Membungkus gula saat 

masih hangat akan membuat gula melengas/basah dan juga mudah berjamur.  

 Pelaku usaha gula aren cetak di lokasi studi umumnya menggunakan 

kemasan dari daun kelapa. Gula aren cetak dari hasil produksi tersebut 

umumnya langsung dijual ke pasar atau ke bandar lokal yang berada di 

kampung yang sama tempat pelaku usaha. Selain daya tahan yang pendek, gula 

aren cetak memiliki kelemahan, yaitu tingkat harga yang sangat fluktuatif, 

dimana pada saat musim hujan, ketika pasokan gula aren melimpah, harga bisa 

jatuh, namun pada saat musim kemarau pasokan gula aren sangat terbatas 

sehingga harganya meningkat.   

 Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan rata-rata per bulan dari usaha 

pengolahan gula aren cetak di lokasi studi diperoleh dari hasil penjualan gula 

aren cetak senilai Rp 8.749.720,00.  Biaya produksi total rata-rata per bulan 

usaha pengolahan gula aren cetak senilai Rp 7.376.675,00 yang didapat dari 

biaya operasional (biaya variabel) senilai Rp 7.231.675,00 dan biaya investasi 

senilai Rp 145.000,00.  Biaya ini diperhitungkan ke dalam nilai sekarang.  

Biaya variabel dikeluarkan untuk pembelian sarana produksi berupa nira aren; 

pembelian kayu bakar, bahan kemasan; pembelian buah kelapa, dan akar rabet 

yang berfungsi untuk mencegah nira cepat basi.  Biaya operasional untuk 

pembayaran upah kerja setara pria (HKSP) dialokasikan untuk upah kegiatan 

peningguran, penyadapan, pengolahan, dan upah pengemasan.  Biaya investasi 

rata-rata per per bulan usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi, 

diperoleh dari penyisihan biaya untuk penyusutan bangunan, penyusutan alat, 

pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bunga modal. Masa usia 

ekonomis bangunan tidak permanen sebagai tempat pengolahan adalah dua 

tahun (36 bulan) senilai Rp 22.000,00 dari harga awal Rp 1.200.000,00.  PBB 

dibayar selama setahun @ Rp 60.000,00 (per bulan Rp 5.000,00).  Bunga 

modal yang diperhitungkan adalah 18% per tahun, senilai rata-rata per bulan 

Rp 80.000,00 (dari nilai investasi Rp 5.538.000,00).  

 Pendapatan usaha pengolahan gula aren cetak pada kenyataannya 

merupakan pendapatan tunai yang diterima petani.  Peningkatan produksi gula 

tidak otomatis akan meningkatkan pendapatan petani, karena harga jual juga 

turut menentukan besarnya pendapatan yang diterima pengrajin.  Berdasarkan 

hasil penelitian, pendapatan rata-rata per bulan usaha pengolahan gula aren 

cetak di lokasi studi, senilai Rp 1.373.000,00.  Nilai ini diperoleh dari selisih 

antara penerimaan rata-rata (Rp 8.749.720,00) dengan biaya total rata-rata (Rp 

7.376.675,00).  Hal ini mengandung arti, bahwa rata-rata pendapatan per bulan 

usaha pengolahan gula aren cetak di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut 

memberikan kontribusi yang positif bagi rumah tangga pengrajin usaha 

pengolahan gula aren cetak. 



 Berhubung bahan baku nira aren berasal dari kebun pengrajin sendiri 

(tidak dibeli), maka pendapatan petani aren sesungguhnya bukan lagi senilai 

Rp 1.373.000,00, tetapi ditambah dengan nilai nira Rp 4.772.575,00 dan bunga 

modal Rp 80.000,00 (karena menggunakan modal sendiri).  Total penerimaan 

rata-rata ptani aren di lokasi studi sesungguhnya menjadi Rp 6.225.575,00, 

dikurangi biaya alat dan upah penyadapan Rp 650.000,00, sehingga pendapatan 

rata-rata petani aren per bulan di lokasi studi sesungguhnya Rp 5.575.575,00. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata usaha pengolahan gula aren cetak 

di Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut secara finansial menunjukkan investasi 

yang layak dan menguntungkan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil perhitungan, 

dimana thitung dari aspek-aspek kelayakan usaha (NPV, IRR, net B/C ratio, 

PBP, dan BEP) lebih besar dari pada ttabel 0,05;db 54 sebesar 1,68, yang berarti 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Net Present Value (NPV) usaha 

pengolahan gula aren cetak di lokasi studi memiliki nilai thitung (5206,6) lebih 

besar dari pada nilai ttabel 0,05;db 54 (1,68), yang berarti usaha pengolahan gula 

aren cetak di lokasi studi layak untuk diusahakan.  Rata-rata nilai NPV di 

lokasi studi bernilai positif, yaitu sebesar Rp 31.544.278,00, hal ini berarti 

investasi yang ditanamkan dalam usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi 

studi menguntungkan (layak) secara finansial. 

 Menurut Husen Umar (2007), net present value mengukur berapa nilai 

yang dihasilkan saat ini seandainya menanamkan sebuah investasi. NPV juga 

merupakan perbedaan di antara nilai pasar investasi dan biaya yang 

dikeluarkannya.  Discounted cash flow valuation adalah Proses penilaian 

investasi melalui tingkat diskonto cash flow pada masa yang akan datang. 

Untuk mengintepretasikan kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari hasil 

perhitungan NPV. Jika nilai NPV positif maka investasi layak dilakukan, 

sebaliknya jika negatif maka investasi ditolak atau tidak layak. 

 Kriteria NPV didasarkan atas konsep pendiskontoan seluruh arus kas ke 

nilai sekarang.  Hasil perhitungan nilai NPV usaha pengolahan gula aren cetak 

di lokasi studi rata-rata Rp 31.544.279.  Nilai tersebut merupakan penerimaan 

rata-rata kas bersih yang diterima dari usaha pengolahan gula aren cetak di 

lokasi studi selama periode analisis.  Dari data tersebut didapat nilai positif 

yang menunjukkan bahwa nilai arus kas masuk lebih besar daripada nilai kas 

keluar, sehingga usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi ini layak 

untuk dikembangkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Internal Rate of Return (IRR) 

usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi memiliki nilai thitung (7,35) 

lebih besar dari pada nilai ttabel 0,05;db 54 (1,68), yang berarti usaha pengolahan 

gula aren cetak di lokasi studi layak untuk dikembangkan.  Rata-rata nilai 

Internal Rate of Return (IRR) di lokasi studi sebesar 64,91% lebih besar dari 

suku bunga yang berlaku (18%).  Berdasarkan hal tersebut, tingkat 

pengembalian yang hasilkan dari investasi pada pengembangan usaha ini lebih 

besar nilainya dibandingkan tingkat pengembalian yang dihasilkan dari 

investasi yang dilakukan pada bank.  Dengan demikian, kriteria untuk usaha 

pengolahan gula aren di lokasi studi dapat dinilai layak untuk dikembangkan. 



 Analisis IRR adalah suatu metode untuk mengukur tingkat investasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai IRR lebih besar dari tingkat 

suku bunga diskonto (discount rate) 18% per tahun. Nilai ini mengandung arti 

bahwa, tingkat pengembalian yang dihasilkan dari investasi usaha pengolahan 

gula aren cetak ini lebih besar nilainya dibandingkan tingkat pengembalian 

yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan pada bank. Dengan demikian, 

kriteria usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi dinilai layak untuk 

dikembangkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Net Benefit/Cost (Net B/C) ratio 

usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi memiliki nilai thitung (3,28) 

lebih besar dari pada nilai ttabel 0,05;db 54 (1,68), yang berarti usaha pengolahan 

gula aren cetak di lokasi studi layak untuk dikembangkan.  Nilai Net 

Benefit/Cost (Net B/C) ratio adalah 2,26 lebih besar dari satu, hal ini 

menggambarkan bahwa keuntungan usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi 

studi lebih besar dibandingkan biaya yang diinvestasikan.  Net B/C atau rasio 

keuntungan/biaya menunjukkan kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan 

laba per satuan nilai investasi.   

 Rata-rata nilai net B/C ratio di lokasi studi adalah 2,26, hal ini 

menggambarkan  bahwa perbandingan penerimaan dari usaha lebih besar 

daripada jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya.  Dengan kata 

lain, usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi akan mendapatkan 

tambahan penerimaan Rp 2,26 dari setiap pengeluaran Rp. 1,00, dan karena 

nilai Net B/C ini lebih besar dari satu (PI > 1), maka usaha pengolahan gula 

aren cetak di lokasi studi ini layak untuk dikembangkan. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Payback Period (PBP) usaha 

pengolahan gula aren cetak di lokasi studi memiliki nilai thitung (2,21) lebih 

besar dari pada nilai ttabel 0,05;db 54 (1,68), yang berarti usaha pengolahan gula 

aren cetak di lokasi studi layak untuk dikembangkan.  Nilai PBP (7,57) yang 

lebih besar dibandingkan usia ekonomis proyek yang hanya mencapai 5 (lima) 

tahun, berarti usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi layak untuk 

dikembangkan.  

 Rata-rata nilai PBP di lokasi studi adalah 7,57 tahun.  Berdasarkan nilai 

tersebut, investasi yang ditanamkan usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi 

studi dapat menutup biaya investasi awalnya sebelum umur usaha berakhir.  

Periode pengembalian atau Payback Period (PBP) adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk mengembalikan modal usaha yang diinvestasikan, yang 

dihitung dari arus kas bersih. 

 Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Breack Even Poin (BEP) usaha 

pengolahan gula aren cetak di lokasi studi memiliki nilai thitung (7,99) lebih 

besar dari pada nilai ttabel 0,05;db 54 (1,68), yang berarti usaha pengolahan gula 

aren cetak di lokasi studi layak untuk dikembangkan.  Nilai titik impas pada 

Rp. 835.752,00 setara dengan 76,17 kg, yang berarti untuk mencapai titik 

impas maka usaha pengolahan gula aren cetak di lokasi studi harus melebihi 

dari nilai tersebut agar mendapatkan margin atau keuntungan. Breack Even 

Poin (BEP) merupakan suatu keadaan dimana pendapatan usaha mencapai titik 

impas, artinya tidak mengalami keuntungan maupun kerugian.  



KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan  hasil penelitian gula aren cetak di  Kecamatan Cisewu 

Kabupaten Garut, sebagai berikut: 

1. Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak di berdasarkan Net 

Present Value (NPV) layak untuk dikembangkan, karena besarnya NPV Rp 

31.544.279 bernilai positif. 

2. Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak berdasarkan Internal 

Rate of Return (IRR) layak untuk dikembangkan, karena nilai IRR sebesar 

64,91% lebih besar dari suku bunga yang berlaku (18%). 

3. Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak berdasarkan Net 

Benefit/Cost Ratio (Net B/C) layak untuk dikembangkan, karena nilai B/C 

rasio adalah 2,26 lebih besar dari satu. 

4. Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak berdasarkan Pay 

Back Period (PBP) layak untuk dikembangkan, karena nilai PBP adalah 

7,57 tahun yang lebih besar dari umur proyek selama 5 tahun. 

5. Kelayakan finansial usaha pengolahan gula aren cetak berdasarkan Break 

Event Point (BEP) layak untuk dikembangkan, karena untuk mendapatkan 

keuntungan akan dengan muydah melampaui nilai titik impas sebesar Rp. 

835.752,00 setara dengan 76,17 kg.   

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Berhubung investasi usaha pengolahan gula aren cetak di Kecamatan 

Cisewu Kabupaten Garut layak untuk dikembangkan, maka fasilitasi 

pemerintah perlu terus dilakukan agar terpenuhi keberlanjutan usaha di 

masa mendatang. Kebijakan tersebut menyangkut teknis pengolahan nira 

aren agar dikondisikan dan terpusat di satu titik yang dikelola secara 

berkelompok, dimana anggota kelompok tidak perlu lagi mengolah nira aren 

tetapi menjualnya secara mentah ke kelompok usaha bersama tersebut. 

2. Pemerintah memfasilitasi teknis pengolahan nira aren agar dapat 

menghasilkan produk yang ekslusif, baik berupa produk gula cetak maupun 

gula semut, dengan pangsa pasar ke supermarket, restoran dan hotel-hotel. 

3. Pemerintah harus berperan dan bertindak sebagai fasilitator dari berbagai 

prakarsa masyarakat desa, dengan memberikan stimulasi dana sesuai dengan 

kemampuan anggarannya.  Karena hal tersebut akan lebih baik, minimal 

dapat menghambat arus penggundulan hutan akibat dirambah masyarakat 

untuk kepentingan bahan bakar pengolahan gula aren. 

4. Sesuai dengan fungsi penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan dan 

pembangunan, pemerintah harus terus memotivasi petani ke arah yang lebih 

baik lagi melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pertanian. 

5. Perlu dilakukan pembuatan kebijakan, yang mengarah kepada : 

a) Pengembangan usaha pengolahan gula aren perlu terus dikembangkan 

sesuai dengan potensi sumber daya lokal terkait permintaan pasar; 

b) Pemerintah perlu memfasilitasi dan menstimulasi kebutuhan pelaku 

usaha, agar keterampilannya bisa lebih meningkat lagi, karena hal 

tersebut akan berkorelasi positif dengan efisiensi dan efektivitas 

kegiatan usaha; 



c) Peran pemerintah diharapkan menjadi avalis ketersediaan modal kerja 

usaha bersama agar tercipta multiflier effect, khususnya dalam 

penyediaan lapangan kerja baru dan terbangunnya aktivitas ekonomi 

kerakyatan berbasis di perdesaan; 

d) Penguatan kelembagaan pelaku usaha perlu dilegitimasi dalam upaya 

aksesibilitas terhadap modal usaha dan agar tercapai skala-ekonomi 

produk, dalam mengakses pasar input dan pasar output.  
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