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ABSTRACT
Aren agro industry is a form of industry which use Nira Water as the raw material to be
processed become sugar and ready to consume and sell in the market. Aren is able to use as agro
industry material, such as Nira Water as raw material in producing Aren Sugar, Vinegar, and Tuak.
In this research the writer take one product, that is development of Aren Sugar business
which material is Nira Water.The purpose of the research are: 1) to know production aspect,
processing aspect, technology aspect, marketing aspect, and organization aspect on agro industry
business of Aren Sugar in Rambah Tengah Barat Village Rambah Sub district Rokan Hulu
Regency.
To maximize the income from processing Aren Sugar, so it needs business analysis,
because through it, we know how much the income from the Aren Sugar business per month. The
costs that spent in one month (lost/profit) are; a) Constant cost is Rp 13.225,- b) Variable cost Rp
37.495.775,- with R/C ratio 3,27. From the analysis, it was decided that Aren Sugar business
proper to develop.

Kata Kunci: Area, Nira, Water, Sugar, Processing, busnis
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian harus disertai
dengan pengembangan industri, baik

modern,mewujudkan pelaku perta-

industri hulu maupun industri hilir agar

tanian sebagai wahana untuk man-

dapat

keunggulan

ciptakan kesejahteraan dan kemak-

keunggulan

muran bagi seluruh rakyat Indonesia.

mendayagunakan

komperatif

menjadi

nian yang profesional dan beretos
kerja industri serta mewujudkan per-

kompetitif dengan sistem pertanian
yang terintegrasi dengan agribisnis dan
agroindustri, yang berpijak pada
efisiensi, produktivitas, kualitas serta

Pada saat sekarang ini harga
gula aren relatif stabil, yaitu Rp.
18.000 /kg. Gula aren ini dijual dalam
bentuk

padat

seperti

batu

bata,

nilai tambah, tanggap terhadap per-

dimana satu kilogram gula aren ini

kembangan

terdiri dari dua buah padatan dengan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi serta penerapan Manajemen

berat masing-masing adalah 0,5 kg.
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Agroindustri

yang

terdapat

di

suatu daerah. yang merupakan

Kabupaten Rokan Hulu ini termasuk

sektor Industri menjadi salah satu

kedalam

tumpuan

agroindustri

skala

kecil.

pengembangan

Agroindustri skala kecil ini belum

karena

menghidupkan

yang

masyarakat pedesaan dan dapat menjadi

pelaku

lapangan pekerjaan.. Salah satu cara

agroindustri yang dibina oleh dinas

adalah menciptakan formulasi strategi

perindustrian dan perdagangan Rokan

perencanaan jangka panjang sehingga

Hulu lebih menunjukkan perkembangan

dapat

yang baik, bisa dilihat dari segi kema-

bangkan

san yang telah dibuat lebih menarik dan

Kecamatan Rambah pada khususnya

modern.

dan Kabupaten Rokan Hulu pada

signifikan.

perkembangan

Namun,

Akan

untuk

tetapi

berbagi

keterbatasan yang dimiliki sudah se-

mampu

ekonomi

membantu
usaha

dikerjakan

dalam

oleh

mengem-

agroindustri

di

umumnya
Penelitian ini bertujuan 1).

bagian besar pengrajin agroindusti aren
ini belum bisa melakukannya sehingga

Mengetahui aspek

produksi, aspek

membuat mereka melakukan usaha apa

pengolahan, aspek teknologi, aspek

adanya.

pemasaran, dan aspek kelembagaan
Beberapa kendala utama dalam

pada usaha agroindustri aren di Desa

pengembangan agroindustri yaitu ke-

Rambah Tengah Barat Keca-matan

mampuan teknologi, kualitas sumber

Rambah Kabupaten Rokan Hulu, 2).

daya manusia (SDM) , belum ter-

Menyusun strategi pengembangan yang

capainya iklim yang kondusif dan

tepat bagi pengrajin agroindustri aren di

infrastruktur pendukung pengembangan

Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan

agroindustri yang masih terbatas, serta

Rambah Kabupaten Rokan Hulu, 3).

pemasaran dan distribusi yang belum

Untuk

berkembang. Terlebih pada saat ini

hanya.

salah satu industri yang perlu mendapat
perhatian dari pemerintah dalam pengembangannya adalah agroindustri.
Agroindustri di Kabupaten
Rokan Hulu skala kecil yang ada pada

mengetahui

kelayakan

usa-

METODE PENELITIAN
1. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di
Desa Rambah Tengah Barat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga
bulan yaitu bulan Juli 2011 hingga
September 2011, mulai dari pengamatan,

survey,

sampai

dengan

1. Letak Geografis Daerah
Luas daerah Desa Rambah
Tengah Barat pada tahun 2009 adalah

penelitian berlangsung kelapangan, dan
pengolahan data yang diperoleh, yang
terdiri dari tahap pembuatan proposal,
pengumpulan data, serta penulisan

7.110 Ha, yang terdiri dari tanah
sawah,

tanah kering, bangunan

/perkarangan, hutan dan lain-lainnya.

laporan skripsi.
2. Metode Pengambilan Sampel
dan Data
Metode yang digunakan dalam

Untuk lebih jelasnya, luas daerah Desa
Rambah Tengah Barat menurut

penelitian ini adalah metode survey

penggunaan tanah dapat dilihat pada

terhadap agroindustri. Metode survey

tabel 1.

ini sangat berguna untuk memperoleh

Pada Tabel 1 terlihat bahwa

informasi yang sama, atau sejenis dari

penggunaan lahan yang paling luas

berbagai kelompok atau pengrajin.

adalah areal hutan yaitu sebesar 4.070

Data diperoleh dengan langsung.

Ha. Lahan ini berpotensi untuk

3. Metode Pengumpulan Data

dikembangkan atau dibudidayakan

Metode

pengumpulan

data

adalah menggabungkan studi lapangan
dan studi pustaka yaitu dengan mem-

tanaman aren sehingga produksi gula
aren akan meningkat dan meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran peng-

pelajari literatur (buku, jurnal, majalah,
dan karya tulis yang relevan) dan studi
lapangan

dengan

wawancara

yang

rajin agroindustri gula aren di Desa
Rambah Tengah Barat secara umum.

menggunakan kuisioner dan pengamatan langsung.

Edi Saputra Laily Fitriana, Edward Bahar
Strategi Pengembangan Usaha Gula Aren

25

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Penggunaan Tanah di Desa Rambah
Tengah Barat
No
1
2
3
4
5

Penggunaan Tanah

Tanah Sawah
Tanah Kering
Bangunan
Hutan
Lainnya
Jumlah
Sumber : Kantor Desa Rambah Tengah Barat, 2009

2. Jumlah Penduduk Desa Rambah
Tengah Barat

Luas (Ha)

Persentase

350
1,051
127
4,070
1,512
7,110

4,92%
14,78%
1.79%
57,24%
21,27%
100.00%

suatu wilayah

sangat menentukan

keberhasilan agroindustri terutama

Penduduk merupakan potensi agroindustri gula aren jumlah penduduk
sumber

daya

merupakan

manusia

yang Desa Rambah Tengah Barat pada tahun

dasar

dalam 2009 berjumlah 2.349 jiwa yeng terdiri

modal

melakukan

agroindustri gula aren. atas 1.178 jiwa laki-laki dan 1.171 jiwa

Oleh karena itu

jumlah

kualitas penduduk

dan perempuan seperti yang terlihat pada

di

tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Rambah Tengah Barat Berdasarkan
Jenis Kelamin.
No
1
2

Jenis Kelamin
Jumlah (Jiwa)
Laki-laki
1,178
Perempuan
1,171
Jumlah
2,349
Sumber : Kantor Desa Rambah Tengah Barat, 2009

3. Potensi Pertanian, Sarana
dan Prasarana

Persentase (%)
50,01 %
49,09 %
100,00 %

karena lahan yang luas akan menghasilkan populasi tanaman yang ba-

Bahan baku gula aren adalah

nyak dan produksi dipenga-ruhi oleh

dari

populasi tanaman yang ada serta per-

penyadapan tandan mayang pohon

lakuan budidaya terhadap tanaman

aren. Dengan demikian ketersediaan

aren. Menurut (Hernanto,1996), luas

tanaman

syarat

lahan kecil atau sempit adalah kurang

mutlak dalam penyedian bahan baku

dari 0,5 Ha, luas lahan sedang antara

agroindustri gula aren karena faktor

0,5 Ha sampai 2 Ha dan luas lahan

penentu keberhasilan agroindustri gula

besar adalah pengrajin yang memiliki

aren selain tingkat umur dan tingkat

lahan diatas 2 Ha. Potensi

air
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nira

yang

aren

diperoleh

merupakan
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tanaman aren yang terdapat di

aren dimasa yang akan datang. Untuk

Kecamatan Rambah dapat dilihat pada

meningkatkan partumbuhan ekonomi

tabel 3.

masyarakat pedesaan maka

selain

Pada Tabel 3

terlihat bahwa sumber
daya manusia
yang
berkualitas diperlukan juga sarana
57,69% tanaman
yang
mendukung
kehidupan

terdapat sekitar

sudah menghasilkan

yang sekarang masyarakat

sedang dikelola oleh para pengrajin di
Keca-matan

Rambah. Berdasarkan

yang berkaitan

dengan

usaha-usaha kelembagaan yang ada.
Kelembagaan ekonomi

saat

ini

sangat membantu keberhasilan agroluas lahan tersebut bahwa peluang
masih tinggi dan
sebagai modal dalam

industri

terutama agroindustri

gula

dapat dijadikan aren.
Kemajuan suatu

meningkatkan
perlu

didukung

agroindustri

oleh

lembaga

produksi gula aren, untuk itu

ekonomi yang mamapu memasarkan

diperlukan sumber daya manusia yang

hasil olahan (gula aren) dan sebagai
peminjam modal dalam hal
ini

berkualitas dan mempunyai komitmen

lembaga yang dekat dengan desa
dalam meningkatkan produksi gula adalah Koperasi Unit Desa (KUD).
Tabel 3. Potensi Tanaman Aren di Kecamatan Rambah Tahun 2009.
NO
1
2
3

URAIAN
Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)
Tanaman Menghasilkan (TM)
Tanaman Tua Rusak
Jumlah
Sumber : Monografi Kecamatan Rambah, 2009

LUAS (HA)
35
90
31
156

PERSENTASE (%)
22,44 %
57,69 %
19,87 %
100,00 %

Adapun biaya tetap yang
4. Biaya Tetap
Biaya tetap merupakan sejumlah dimiliki oleh pengrajin usaha gula
biaya yang ditanamkan untuk pembelian aren terdiri dari : Biaya pembelian
(Pengadaan Aktiva) atau barang-barang alat diantaranya pembelian Tungku
(Peralatan) yang tidak bisa habis dalam besar, kuali besar, sendok besar,
satu kali proses produksi, akan tetapi sendok kecil, penggerus, cetakan,
dapat digunakan berulang-ulang kali taguk, tangga dan tali nilon, dll.
untuk jangka waktu yang lama.

Untuk lebih jelasnya disajikan pada
tabel 4.
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Tabel 4. Biaya Alat, dan Penyusutan Peralatan per Bulan.
No

Jenis Alat

Jlh

Satuan

Harga (Rp)

Total (Rp)

U/ E
(Bln)

Penyusutan

1

Tungku Besar

1

Bh

100.000

100.000

36

2.777,8

2

Kuali Besar

1

Bh

300.000

300.000

36

5.000

3

Sendok Besar

1

Bh

25.000

25.000

24

1.041,7

4

Sendok Kecil

1

Bh

10.000

10.000

24

416,7

5

Penggerus

1

Bh

5.000

5.000

24

416,7

6

Cetakan Gula

3

Set

100.000

300.000

36

416,7

7

Taguk

14

Bh

10.000

140.000

12

833,3

8

Tangga bambu

7

Btg

30.000

210.000

12

2,5

9

Tali Nilon

105

Mtr

2.000

210.000

12

166,7

Jumlah
Sumber : Data Primer

1.440.000

5. Biaya Variabel per Bulan
Biaya variabel adalah biaya

13.225

untuk memperlancar hasil produksi
yang

digunakan untuk memperlancarnya usaha, dan modal ini habis dalam satu kali
pengoperasian. Dalam pengertian lain
biaya variabel adalah sejumlah uang
yang diperlukan untuk pengadaan dan

yang habis dalam satu kali proses
produksi.Biaya

Vari-abel

yang

dibutuhkan untuk satu bulan produksi
adalah Rp. 12.780.000, biaya terbesar
dari biaya variabel ini adalah biaya
bahan baku.

Tabel 5. Biaya Variabel per Bulan
No

Jenis Bahan

Satuan

1200

Liter

10.000

12.000.000

10.000

30.000

100.000

600.000

5.000

150.000

1

Air Nira

2

Raru

3

Ikat

3

Kayu Bakar

6

M

4

Daun Pisang

30

Ikat

Jumlah
Sumber : Data Primer
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Jumlah (Bln)

3

Harga (Rp)

Total (Rp)

12.780.000
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6. Biaya Tenaga Kerja per Bulan
Biaya tenaga kerja adalah biaya

Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk satu bulan produksi

yang dikeluarkan untuk memperlancar

adalah Rp. 3.300.000, biaya ini di-

produksi, biaya tenaga kerja meru-

butuhkan untuk membayar gaji kar-

pakan sejumlah uang yang dikeluarkan

yawan. Adapun tenaga kerja yang

untuk membayar gaji karyawan dalam

digunakan dalam pengolahan gula

suatu usaha.

aren ini adalah tenaga kerja dalam

Tabel 6. Biaya Tenaga Kerja per Bulan
No

Keterangan

Jumlah (HOK)

1

Tenaga Kerja Pria

2

Tenaga Kerja wanita

Waktu
(Hari)

Upah Kerja (Hari)

Total/
Bulan(Rp)

1

30

80.000

2.400.000

0,5

30

60.000

9.000.000

Jumlah

3.300.000

Data : Primer

KESIMPULAN DAN SARAN
1. SARAN
1.Berdasarkan aspek produksi
pengrajin gula aren tidak kesulitan
dalam mendapatkan bahan baku,
artinya bahan baku selalu tersedia
pada

saat

dibutuhkan.

Aspek

adanya

bahan

pengolahan,

penunjang untuk menjadikan hasil
produksi

lebih

baik

dengan

mempengaruhi

produk

yang

diha-

silkan. Aspek pemasaran, produk gu-la
aren selalu diserap oleh pasar. Aspek
kelembagaan, peran pemerintah dalam
membimbing serta mengarahkan pengrajin sangat diperlukan demi meningkatkan pengetahuan, kemampuan
dalam

manajemen

serta

motivasi

kepada pengrajin gula aren.

menggunakan bahan berupa akar

2. Strategi yang dapat dilakukan pada

batang raru sehingga menampilkan

agroindustri gula aren adalah: 1). Me-

tekstur dan warna gula aren yang

manfatkan lahan potensial untuk me-

bagus. Untuk aspek teknologi,

ngembangkan

pengrajin

Budidaya

gula

menggunakan

aren
teknologi

masih
yang

masih sederhana sehingga dapat

aren

tanaman

aren,

dilakukan

2).

secara

terencana dengan adanya dukungan
dari dinas.
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terkait.

3).

lembagaan

Memperkuat
pengrajin

ke-

melalui

pembinaan serta pengarahan dari
pemerintah. 4). Meraih peluang
pasar

dengan

keunggulan

memanfaatkan

komperatif

dan

kompetitif. 5). Mengembangkan
teknologi pengolahan produk gula

2. Saran
1. Pengolahan gula aren relatif
lama dan sangat memerlukan
teknologi yang dapat mempercepat proses produksi, sehingga tidak memakan waktu
yang lama dan biaya yang lebih
tinggi.

aren.
2. Perlu adanya peran dari Dinas
3. Analisis merupakan

pemeriksaan,

terkait

untuk

terutama dibidang keuangan sehingga

penyuluhan

dapat diketahui sampai sejauh mana

mengenai

keberhasilan yang telah dicapai, masalah

sihan lingkungan disekitar tem-

apa saja yang timbul dalam melakukan

pat usaha agroindustri gula aren

usaha gula aren sehingga tindakan apa

tersebut.

saja yang dilakukan untuk memperbaiki
atau

meningkatkan

keuntungan

dari

3. Selalu

dan

memberikan
pengarahan

pentingnya

menjaga

keber-

dan

melestarikan tanaman aren yang

produk gula aren tersebut.

masih ada untuk ketersediaan

4. Berdasarkan uraian pada hasil dan

bahan

pembahasan serta analisis yang dilakukan

langsungan usaha agroindustri

dapat diambil kesimpulan bahwa biaya

gula aren sehingga diharapkan

variabel Rp.12.780.000 biaya penyusutan

nantinya bisa menyerap tenaga

Rp. 13.225 biaya lain-lain Rp. 411.000

kerja disekitar daerah produksi.

baku

dan

keber-

4. Memperkuat kembali kelompok
pengrajin gula aren yang pernah

pendapatan bersih Rp.
37.495.775, RCR Rp. 3,27 dengan
demikian usaha ini efisien, dan layak

ada, agar bantuan-bantuan dari

dikembangkan

pemerintah mudah diperoleh

finansial.

dilihat

dari

aspek

dan

dimanfaatkan

untuk

pengembangan usaha tersebut.
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