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PRAKATA 

Nira aren segar merupakan bahan baku utama pengolahan gula aren, 

sedangkan nira aren yang mengalami fermentasi akan diolah menjadi nata 

pinnata, cuka, dan alkohol. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses 

pengolahan gula aren yaitu warna gula merah, kekerasan gula merah, rasa gula 

merah dan adsopsi air.  

Gula aren di pasaran ada dalam berbagai bentuk.  Ada berupa gula cetak, 

gula semut, gula cair dan lainnya yang memiliki kandungan gizi, kandungan 

nutrisi mikronutrient, antioksidan, indeks glikemik, serat dan manfaat yang baik 

untuk kesehatan.  

Untuk meningkatan nilai tambah dan komersialisasi produk nira aren dapat 

dilakukan dengan pendinginan, pemanasan, fermentasi, membuat produk dalam 

berbagai kemasan serta melakukan teknik penyimpanan yang baik untuk 

pengembangan di usaha kecil menengah (UKM).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

nilai tambah dapat diupayakan dengan melakukan rekayasa proses. Rekayasa 

proses yang dihasilkan dari penelitian hingga diperoleh standar operasional 

prosedur (SOP) dalam proses produksi dengan output berupa produk yang lolos 

uji Standar Nasional Indonesia akan mampu memberikan nilai tambah di 

masyarakat. 

Selain hal tersebut, strategi pengembangan produk gula aren perlu dilakukan 

untuk meningkatkan market share serta menciptakan Pelanggan yang loyal. Pada 

studi kasus yang dibahas didalam buku ini dan merupakan hasil penelitian 

dilakukan strategi pengembangan produk gula aren dengan menerapkan standar 

proses produksi sesuai hasil rekayasa proses, uji kualitas produk sesuai 

SNI.013743.1995 kemudian dilakukan start up produk dan system layanan baru 

yang inovatif untuk pengembangan industri inti di daerah. 

Salah satu dari strategi pengembangan produk yaitu menghindari kehilangan 

atau pengurangan pelanggan serta menambah calon pelanggan baru sehingga 

menjadi pelanggan yang loyal dan fanatik. 
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Sektor industri merupakan sektor utama mesin penggerak ekonomi nasional, 

dengan tetap memperhatikan pembangunan di sektor lainnya yang berjalan secara 

sinergi. Kebutuhan industry untuk pengolahan gula aren inovatif dapat 

mendongkrak nilai tambah gula tersebut. Kalangan industry pangan mulai melirik 

gula aren asli sebagai bahan utama pembuatan permen yang memberikan sensasi 

berbeda dan dapat mencegah penyakit diabetes.  Oleh karena itu masyarakat 

berlomba-lomba mencari makanan yang praktis menyehatkan sehingga prospek 

industri gula aren asli berkembang sangat pesat. 

Kearifan local masing-masing daerah dalam teknik penyadapan sangatlah 

uniq.  Khusus di Kalimantan Selatan cara ini sangat berbeda dalam upaya 

memberikan hasil nira yang berkualitas (rendemen tinggi dengan nilai brix juga 

tinngi).  Sunergitas teknik sadap dan pemberian ekstrak pada bumbung, sangat 

menolong petani dalam menjaga agar nira tidak masamdan tidak diserang hewan 

tupai. 

Strategi pengelolaan lingkungan yang sifatnya mengarah pada 

pencegahan(preventif) dan terpadu diterapkan pada seluruh siklus produksi. 

Mengingat kelestarian sumberdaya alam dan keberlanjutan system pertanian erat 

kaitannya dengan penduduk atau masyarakat petani setempat, maka 

pengembangan system pertanian berkelanjutan berbasis tanaman 

perkebunan/tahunan merupakan pilihan yang sangat strategis. 

Pemanfaatan bagian-bagian dari tanaman aren dalam pengelolaan 

lingkungan berkelanjutan diantaranya nira selain dibuat gula aren, juga di 

fermentasi, buaharen (kolang-kaling), pelepah dan daun aren, ijuk dan lidi, 

batang, umbut dan bunga jantan dari tanaman aren, menunjukkan bahwa tanaman 

aren multiguna. Produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan satu langkah 

setelah produksi bersih menuju industri berkelanjutan dengan melakukan 

kampanye mengenai produk berwawasan lingkungan (green product) memaksa 

industri untuk selalu mendesain produk yang ramah lingkungan. 

Tanaman aren baik dari nira, maupun buah, kulit buah, pelepah, tangkai 

sisa, kesemuanya dapat diolah menjadikan energi alternatif. Salah satu sumber 

energi alternatif  yang dapat menggantikan sumber energi fosil adalah bioethanol 

maupun briket berbahan limbah padat (biomassa) tanaman aren.  
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Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan 

penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun 

tidak langsung sehingga terselesaikannya penyusunan buku ini. Penulis berharap 

Buku Keutamaan Aren dan Strategi Pengembangan Produk ini dapat menjadi 

sumber bacaan baik bagi Akademisi, mahasiswa maupun Pelaku usaha serta 

masyarakat pada umumnya sehingga dikemudian hari diharapkan bagi mereka 

yang belum bekerja tertarik sebagai pelaku usaha dengan ikut bergabung terlebih 

dahulu dalam Program Learning by doing sehingga mengetahui riel action 

mengangkat sebuah value dari bahan baku menjadi produk yang bernilai tambah 

tinggi serta menganut prinsip lingkungan berkelanjutan.  
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PENDAHULUAN 

Keutamaan Nira Aren 

Tanaman Penghasil Nira 

Nira adalah cairan yang keluar dari pembuluh tapis hasil penyadapan 

tongkol (tandan) bunga, baik bunga jantan maupun betina yang mempunyai rasa 

manis dari jenis tanaman tertentu. Tandan bunga jantan lebih sering disadap 

daripada bunga betina karena dapat menghasilkan jumlah nira lebih banyak dan 

kualitas yang lebih memuaskan (Sardjono et al., 1987). Sumber nira yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain berasal dari tanaman 

(Muchtadi dan Sugiyono, 1992) : 

a. Aren (Arenga pinnata Merr) 

Aren (Arenga pinnata Merr) merupakan jenis tanaman palem-paleman 

yang memiliki kandungan fruktosa dan sukrosa yang tinggi. Pohon aren 

mempunyai bunga jantan dan bunga betina yang dapat disadap niranya mulai 

umur 3 tahun. Namun, bunga jantan selalu disadap karena jumlah dan mutu 

hasil lebih memuaskan dibanding bunga betina. Bunga jantan lebih pendek dari 

bunga betina yang panjangnya sekitar 50 cm dan bunga betina mencapai 175 

cm. Bunga jantan dapat disadap pada saat sudah mengeluarkan benang sari. 

Tanaman Aren (Arenga pinnata Merr) dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Aren (Arenga pinnata Merr). 

Pohon aren dapat disadap 2 kali dalam sehari dengan menghasilkan nira 

sebanyak 3 – 10 liter dan sebanyak 300 – 400 liter per musim atau 900 – 1600 

liter nira per tahun. Nira aren mengandung beberapa zat gizi antara lain 
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karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Rasa manis pada nira disebabkan 

karena kandungan karbohidratnya mencapai 11,18% (Rumokoi, 1990). Hasil 

analisa komposisi kimia nira aren segar disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Nira Aren 

No Komponen Kandungan (%) 

1 Karbohidrat :  11,18 

  Glukosa  3,70 

  Fruktosa  7,48 

2 Protein  0,28 

3 Lemak kasar  0,01 

4   Abu :  0,35 

  Kalsium (Ca)  0,06 

  Posfor (P2O5)  0,07 

5 Vitamin C  0,01 

6   Air  89,23 
     Sumber : Rumokoi, 1990. 

b. Kelapa (Cocos nucifera) 

Kelapa mulai dapat disadap umur 6 – 8 tahun dengan umur produktivitas  

selama 25 – 30 tahun. Penyadapan dilakukan sepanjang tahun selama 4 bulan, 

dengan cara memotong tangkai bunganya sehingga nira yang dihasilkan 

sebanyak 2 kg per hari sadap. Tanaman Kelapa (Cocos nucifera) dapat dilihat 

pada Gambar 2.  

 
Gambar 2. Kelapa (Cocos nucifera). 

Nira kelapa yang diolah menjadi gula merah menghasilakan rendemen 

sebesar 12 – 18 persen dari 30 – 40 kg per pohon per tahun. Komposisi kimia 

nira kelapa disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Nira Kelapa 
No Komposisi kimia Kandungan 

1 Total Sugars (g) 9,30 

2 Total Proteins (mg) 13,30 

3 Total lipids (g) 0,03 

4 Calcium (mg) 1,62 

5 Magnesium (mg) 2,15 

6 Iron (mg) 1,20 

7 Sodium (mg) 6,95 

8 Potassium (mg) 3,16 

9 Cu (mg) 0,03 

10 Zinc (mg) 0,03 

11 P (mg) 1,55 

12 Niacin (mg) 0,02 

13 Thiamine (mg) 0,02 

14 Riboflavin (mg) 0,03 

15 Ascorbic acid (mg) 2,93 

16 Vitamin A (IU) 43,0 

17 Ethanol (%) V/V 0,0 

18 pH (Kemasaman) 7,4 

Sumber: Barh dan Mazumdar, 2008. 

c. Tebu (Saccharum officinarum) 

Nira tebu merupakan cairan hasil perasan yang diperoleh dari 

penggilingan tebu yang memiliki warna coklat kehijauan. Pada masa 

pertumbuhan tebu memerlukan banyak air, sedangkan pada waktu masak tebu 

menginginkan keadaan yang kering. Apabila turun hujan saat tebu masak maka 

persediaan gula dalam batang digunakan untuk pertumbuhan akar ataupun 

tunas, sehingga menyebabkan penurunan rendeman gula akan turun 

(Widyastuti, 1999). Tanaman Tebu (Saccharum officinarum) dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

    
Gambar 3. Tebu (Saccharum officinarum). 
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Nira tebu mengandung sukrosa, diperoleh dari pemerahan tebu dalam 

unit penggilingan setelah melalui proses dalam unit pencacah tebu. Dalam unit 

penggilingan tebu, nira terperah keluar, yang tersisa adalah ampas (Kultsum, 

2009). Nira tebu mengandung senyawa-senyawa kimia baik yang larut maupun 

yang membentuk koloid. Komponen yang terkandung didalam nira tebu 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Nira Tebu 

No Komposisi Jumlah 

1 Air 70-75% 

2 Sukrosa 11-16% 

3 Gula Reduksi 0,4-2% 

4 Organik non-gula 0,5-1% 

5 Mineral 0,5-1% 

6 Serat 10-16% 

   Sumber: Loto, et al., 2012. 

d. Siwalan (Barassus sp) 

Barassus sp yang dapat diambil niranya yaitu Barassus sundaica 

(siwalan, lontar di Indonesia). Bagian tanaman yang disadap adalah tangkai 

bunga atau buah yang mulai disadap umur 15 tahun. Tanaman siwalan 

(Barassus sp) dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Siwalan (Barassus sp). 

Menurut Rkhoirinnisak (2010) buah siwalan merupakan sumber 

karbohidrat yang terdiri dari sukrosa, glukosa dan air, sementara kadar protein 

dan lemaknya sangat rendah dibawah 1 % serta sedikit serat. Nira Siwalan 
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memiliki beberapa komposisi atau kandungan zat didalamnya disajikan pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Nira Siwalan 

No Komposisi Jumlah 

1 Air 85,87% 

2 Protein 0,38% 

3 Sukrosa 14,33% 

4 Lemak 0,1% 

5 Bahan abu 0,27% 

     Sumber : Firmansyah, 1992. 

e. Nira Nipah  (Nypa fruticans) 

Nipah merupakan tumbuhan penghasil nira yang diambil dari 

penyadapan buahnya. Dalam keadaan segar nira nipah rasa manis, berbau khas 

nira dan berwarna putih keruh. Rasa manis ini disebabkan kandungan 

karbohidrat mencapai 11-15%. Tanaman Nipah  (Nypa fruticans) dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Nipah  (Nypa fruticans). 

Nira nipah mengandung beberapa zat gizi antara lain karbohidrat, 

protein, lemak dan mineral. Kadar gula nira nipah yang baru dikumpulkan dari 

proses penyadapan sebesar 11,20%, terdiri dari 3,84% glukosa dan 7,36% 

fruktosa. Nira nipah tersebut mempunyai pH sekitar 7. Komposisi kimia nira 

nipah yang diambil dari hasil penyadapan disajikan pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Komposisi Kimia Nira Nipah 

No Komponen (Component) Kandungan (Content),% 

1 Karbohidrat (Carbohydrate) 13,12 

2 Glukosa (Glucose) 3,84 

3 Fruktosa (Fructose) 7,36 

4 Protein (Protein) 1,56 

5 Lemak total (Total fat) 0,06 

6 Abu (Ash) 1,30 

7 Kalsium (Calsium) 1,56 

8 Posfor (Phosphorus), P2O5 0,06 

9 Vitamin C - 

10 Air (Moisture) 88,74 

     Sumber : Lempang, 2013. 

f. Sagu (Caryota urens) 

Nira sagu diperoleh dengan penyadapan tangkai bunga dan mulai 

disadap pada umur 10 tahun selama 15 – 20 tahun. Caryota urens memiliki 

kandungan karbohidrat dimana terdapat sukrosa yang sangat tinggi pada air 

bunganya, yaitu sebesar 80 – 82 %. Karena hanya memanfaatkan bunganya 

saja, Caryota urens dapat dikelola sebagai tanaman perkebunan, seperti halnya 

kelapa sawit, yang dapat dipanen terus-menerus selama waktu reproduktif 

pohon tersebut. Tanaman Sagu (Caryota uren) dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Sagu (Caryota urens). 

Komponen yang terkandung didalam nira Sagu (Caryota urens) 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Komposisi Nira Sagu (Caryota urens) 

No Komposisi Jumlah 

1 Moisture 10 -15% 

2 Fat  0,1 – 0,3% 

3 Ash  1,5 – 2,5% 

4 Fibre  0,2 – 3,5% 

5 Carbohydrate  80 -82% 

6 Starch  64% 

Sumber : Rajyalakshmi dan Greervani, 1994; Anilakumai dan Rajyalakshmi, 2000. 

g. Kurma (Phoenix sylvestris) 

Nira kurma diperoleh dari tangkai tajuk tanaman, yang mulai disadap 

umur 8 tahun dengan lama penyadapan selama 25 – 40 tahun. Pemanfaatan 

sumber gula dari kurma, sering kali digunakan dalam industri pembuatan sari 

buah kurma tanpa penggunaan gula tambahan, sangat baik dikonsumsi pada 

penderita penyakit-penyakit tertentu. Tanaman Kurma (Phoenix sylvestris) 

dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Kurma (Phoenix sylvestris). 

Nira kurma memiliki beberapa komponen yang dimilikinya disajikan 

pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Komposisi Biokemikal dalam Kurma Ajwa 

No Chemical composition Ajwa 

1 Glukosa (g/100 g) 51,3 ± 0,3 

2 Fruktosa (g/100 g) 48,5 ± 0,2 

3 Total sugars (g/100 g) 74,3 ± 0,2 

4 Reducing sugars (g/100 g) 71,1 ± 0,5 

5 Sukrosa (g/100 g) 3,2 ± 0,3 

6 Moisture (g/100 g) 22,8 ± 0,1 

7 Protein (g/100 g) 2,91 ± 0,02 

8 Lipid (g/100 g) 0,47 ± 0,001 

9 Ashes (g/100 g) 3,43 ± 0,01 

10 Kalsium (mg/100 g) 187 ± 0,5 

Sumber : Assirey, 2014. 

h. Bit Gula (Beta vulgaris L.) 

Bit (Beta vulgaris L.) merupakan tanaman yang umbinya memiliki 

hubungan dengan beetroot, chard dan fodder beet yang mengandung sukrosa 

dalam jumlah konsentrasi tinggi. Kandungan gula di dalam nira umbi bit merah 

umumnya adalah 13 – 17% sukrosa dari berat, tetapi angka ini tergantung dari 

varietas dan juga bervariasi dari tahun ke tahun dan dari satu lokasi ke lokasi 

lainnya. Penanaman bit dengan biji dan lamanya sampai dipanen 5 – 6 bulan. 

Tanaman Bit (Beta vulgaris L.) dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Bit Gula (Beta vulgaris L.). 

Umbi bit kaya akan berbagai kandungan vitamin B yaitu vitamin B1, 

B2, B3 dan B6. Kandungan gizi utama bit merah adalah asam folat, serat dan 

gula, namun nilai kalori bit merah masih tergolong sedang. Kandungan gizi 

yang terdapat pada bit merah dapat dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Komposisi Gizi pada Bit Merah per 100 g Bahan 

No Komposisi Jumlah 

1 Air (g) 87,58 

2 Energi (kkal) 43,00 

3 Protein (g) 1,68 

4 Lemak (g) 0,18 

5 Abu (g) 1,10 

6 Karbohidrat (g) 9,96 

7 Serat pangan (g) 2,00 

8 Gula (g) 7,96 

9 Kalsium (mg) 16,00 

10 Besi (mg) 0,79 

11 Magnesium (mg) 23,0 

12 Fosfor (mg) 38,0 

13 Sodium (mg) 77,0 

14 Kalium (mg) 305,0 

15 Zinc (mg) 0,35 

16 Cuprum (mg) 0,075 

17 Mangan (mg) 0,329 

18 Selenium (µg) 0,7 

19 Vitamin C (mg) 3,6 

20 Thiamin (mg) 0,031 

21 Riboflavin (mg) 0,027 

22 Niasin (mg) 0,331 

23 Asam Pantotenat (mg) 0,145 

24 Vitamin B-6 (mg) 0,067 

25 Folat (µg) 80,0 

26 Betalain (mg) 128,7 

27 Beta karoten (µg) 20,0 

28 Vitamin A (IU) 33,0 

29 Vitamin E (µg) 0,04 

30 Vitamin K (µg) 0,20 
 
     Sumber : USDA, 2013. 

i. Sorgum (Sorghum vulgare) 

Tanaman sorgum memiliki tinggi rata-rata 2,6 sampai 4 meter. Pohon 

dan daun sorgum sangat mirip dengan jagung. Pohon sorgum tidak memiliki 

kambium. Jenis sorgum manis memiliki kandungan yang tinggi pada batang 

gabusnya sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber bahan baku gula 

sebagaimana halnya tebu. Nira diperoleh dari batang sorgum manis varietas 
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saccharum dan hasilnya kebanyakan diolah langsung menjadi sirup. Tanaman 

Sorgum (Sorghum vulgare) dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Sorgum (Sorghum vulgare). 

Pemanfaatan nira sorgum sebagai sumber gula sangat jarang dilakukan, 

karena untuk memperolehnya dibutuhkan dalam jumlah banyak dan biaya 

operasional untuk produksi gula sangat tinggi. Nira sorgum mengandung kadar 

glukosa yang cukup besar karena kualitas nira sorgum manis setara dengan nira 

tebu yang disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Perbandingan Komposisi Nira Sorgum 

No Komposisi Jumlah 

1 Brix (%) 13,60 – 18,40 

2 Sukrosa (%) 10 – 14,40 

3 Gula reduksi (%) 0,75 – 1,35 

4 Gula total (%) 11 – 16 

5 Amilum (ppm) 209 - 1.764 

6 Asam akonitat (%) 0,56 

7 Abu (%) 1,28 – 1,57 

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan , 1996. 

j. Maple (Acer saccharum) 

Pohon mapel (Acer saccharum) merupakan spesies tanaman mapel 

Amerika yang terbesar, memiliki ketinggian hingga 30 – 37 m dan terkenal di 

kawasan hutan di Amerika Utara bagian timur. Nira diperoleh dengan cara 

menyadap kulit pohon maple sepanjang 7,50 cm dan letaknya 130 cm diatas 

tanah. Tanaman Pohon mapel (Acer saccharum) dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10. Maple (Acer saccharum). 

Gula mapel memiliki kemanisan dua kali lipat dari gula pasir standar, 

dan gula mapel ini tidak mengandung gula yang sesungguhnya (sukrosa, 

sakarosa), tetapi penyusun utamanya adalah fruktosa. Komponen yang 

terkandung didalam nira maple murni disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Komposisi Alami Sirup dari Nira Maple Murni 

No Zat Tipe Komposisi 

1 Carbohydrates Sucroce 88 – 89% 

Hexose-fructose 0 – 11% 

Other(s) Trace amount 

2 Organic Acids Malic 0,141% 

Citric 0,015% 

Succinic 0,012% 

Fumaric 0,006% 

3 Amino Acids Amino nitrogens < 280 ppm 

Phenols < 1.440 ppm 

4 Minerals  Potassium  < 3.900 ppm 

Calcium < 2.100 

Magnesium < 360 ppm 

Manganese < 220 ppm 

Sodium  < 6 ppm 

Other(s) < 500 ppm 

5 Vitamins  Niacin 276 micrograms/litre 

B5 600 micrograms/litre 

B2 60 micrograms/litre 
Sumber : Maple Syrup Japan, 2012. 

k. Stevia (Stevia rebaudiana B.)            

Stevia (Stevia rebaudiana B.) merupakan tanaman yang berasal dari 

Paraguay. Daun stevia mengandung steviosida (5 – 10%) dan rebaudiosida A 
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(2 – 4%) sebagai sumber pemanis disamping sumber pemanis lain yang 

jumlahnya sedikit seperti rebaudiosida C – E (1 – 2%) dan dulkosida A dan C 

(0,4 – 0,7%), serta glukosida kecil, termasuk flavoniod glikosida, kumarin, 

asam sinamat dan beberapa minyak penting. Tingkat kemanisan gula stevia 

antara 200 – 300 kali sukrosa. Sumber pemanisnya sekitar 14% dari daun 

kering (Cahyadi, 2008).  Tanaman Stevia (Stevia rebaudiana B.) dapat dilihat 

pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Stevia (Stevia rebaudiana B.). 

Sekilas Mengenai Aren 

Pohon aren merupakan salah satu tumbuhan penyeimbang ekosistem dan 

ekologi pedesaan. Aren atau Enau yang dalam bahasa latinnya di sebut Arenga 

pinnata Merr salah satu tanaman yang termasuk ke dalam suku Arecaceae. Ciri-

ciri fisik yang dimiliki tanaman aren yaitu: 

1. Pohon aren memiliki batang yang tidak berduri.tidak bercabang. 

2. Tinggi pohon bisa mencapai 25 meter dan diameter pohon bisa mencapai 65 

cm. 

3. Batang pohon terbalut oleh oleh lapisan yang disebut ijuk sehingga terlihat 

sangat kotor,hal ini yang menyebabkan pohon aren sering ditumbuhi oleh 

banyak tanaman jenis paku-pakuan. Ijuk sebenarnya adalah bagian dari 

pelepah daun yang menyelubungi batang. 

4. Tangkai daun aren panjangnya dapat mencapai 1,5 meter,helaian daun 

panjangnya dapat mencapai 1,45 meter,lebar 7 cm dan bagian bawah daun 

dilapisi lilin. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Enau
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5. Buah aren (biasa disebut kolang-kaling) tumbuh di bagian tangkai,buah 

berwarna hijau sampai coklat kekuningan.bentuk bulat dengan diameter 4 cm, 

beruang tiga dan berbiji tiga.Buah tersusun dalam untaian seperti rantai. 

 Fungsi pohon aren secara ekologis untuk melindungi sumber daya alam 

terutama tanah. Salah satunya akar serabut pohon aren yang sangat kokoh, dalam, 

dan tersebar sehingga memiliki fungsi penting bagi penahan erosi tanah. Selain 

itu, akar aren juga memiliki kemampuan mengikat air, sehingga pohon aren bisa 

ditanam di daerah yang relatif kering dan tidak perlu perawatan intensif. Hal ini 

juga membantu kelestarian lingkungan hidup terutama untuk penghijauan pada 

daerah lereng pegunungan dan sungai-sungai. Pemanfaatan tumbuhan aren tidak 

hanya pada daun, buah serta batangnya, namun tanaman aren juga dapat 

menghasilkan nira yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Hidayati, 2009). 

Adapun bagian-bagian dari pohon aren yang bisa dimanfaatkan oleh 

manusia, yaitu (Safari, 1995) : 

1) Akar 

Akar pohon yang sudah kering dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar dan 

juga digunakan untuk bahan anyaman dan untuk cambuk. 

2) Batang 

Batang aren berisi cadangan makanan yang berupa zat pati sehingga dari 

batang ini (bagian terasnya) bisa dibuat sagu. 

3) Daun aren 

Tulang daunnya dapat dimanfaatkan untuk sapu dan keranjang anyaman. 

Kadang-kadang daun aren yang masih mudapun sudah dimanfaatkan untuk 

mengganti kertas rokok. 

4) Bunga/tangkai bunga 

Tangkai/tongkol bunga aren ini menghasilkan cairan yang mengandung gula, 

untuk mendapatkan cairan tesebut dapat dilakukan penyadapan. Nira yang 

diperoleh dapat diolah menjadi gula aren (gula jawa). Namun, jika nira ini 

difermentasi dengan menambahkan ragi maka akan menghasilkan sagu cair, 

arak atau tuak.  

5) Buah aren 

Dari buah aren kita bisa mengambil bijinya, yang kita kenal dengan nama 
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kolang-kaling yang dapat dimasak untuk campuran es/kolak, bubur ataupun 

manisan. 

Tanaman aren mempunyai turunan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

hal sebagaimana disajikan pada pohon industri aren disajiakn pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Bank Indonesia 2008 dalam Hesty H, et al., 2015. 

 

Gambar 12. Pohon Industri Aren  
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Komposisi Kimia Nira 

Komposisi nira dari suatu jenis tanaman dipengaruhi beberapa faktor yaitu 

antara lain varietas tanaman, umur tanaman, kesehatan tanaman, keadaan tanah, 

iklim, pemupukan, dan pengairan. Nira dalam keadaan segar mempunyai rasa 

manis, berbau harum khas nira dan memiliki derajat keasaman dengan pH sekitar 

5-6, kadar sukrosa > 12%, dan kadar alkohol < 5%. Rasa manis pada nira 

disebabkan adanya zat gula, yaitu : sukrosa, glukosa, fruktosa dan karbohidrat 

lainnya. Nira juga mengandung protein, lemak, bahan abu dan sejumlah air 

(Firmansyah, 1992). Berikut ini adalah komposisi kimia nira pada berbagai 

tanaman yang disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Komposisi Nira berbagai Tanaman 

Tanaman 

Kadar 

Air 

(%) 

Kadar 

Gula 

(%) 

Kadar 

Protein 

(%) 

Kadar 

Lemak 

(%) 

Kadar 

Abu 

(%) 

Total 

Padatan 

Terlarut 

(%) 

Aren 87,66
*
 12,04

*
 0,36

*
 0,02

*
 0,21

*
 15-19

**
 

Siwalan 87,78
*
 10,96

*
 0,28

*
 0,02

*
 0,10

*
 13-19

**
 

Nipah 86,30
*
 12,23

*
 0,21

*
 0,02

*
 0,43

*
 15-19

**
 

Kelapa 87,78
*
 10,88

*
 0,21

*
 0,17

*
 0,37

*
 15,2-19,7

**
 

Tebu 73,03
*
 10-18

*
 0,47

*
 0,09

*
 0,4-0,7

*
 12-19

**
 

Sumber : *   = Direktorat Jendral Perkebunan, 1996 

               **  = Hieronymus, 1993 

Penyadapan Nira Aren 

Penyadapan aren tidak sulit dilakukan karena menggunakan alat sederhana 

berupa (1) parang yang digunakan untuk pembersihan tandan bunga jantan, (2) 

pisau yang digunakan untuk mengiris tandan bunga jantan yang disadap, (3) 

bumbung yang digunakan untuk menampung nira yang menetes dari sayatan 

bunga jantan. Bumbung ini terbuat dari bambu dengan isi 7-10 liter. Ada beberapa 

tanda yang dipergunakan para penyadap nira aren untuk menentukan kapan waktu 

yang tepat untuk melakukan penyadapan. Ada yang mengatakan penyadapan 

dapat dilakukan apabila tepung sari sudah banyak yang gugur. Ada pula yang 

menggunakan tanda setelah keluarnya getah berminyak dari kuntum bunga saat 

diiris pisau. Volume nira yang diperoleh dan lamanya waktu penyadapan 

tergantung pada kondisi pertumbuhan tanaman, cara penyadapan, waktu 
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dimulainya penyadapan tandan, dan iklim (Lutony, 1993). 

Menurut Irawan et al., (2009) teknik penyadapan nira aren dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Pembersihan tongkol. Ijuk yang ada disekitar tongkol bunga disingkirkan 

agar tidak mengganggu proses penyadapan. Pelepah daun sebanyak 1 sampai 

2 buah di atas dan di bawah pelepah juga dibuang. 

2. Pemukulan tongkol. Setelah pembersihan, tongkol bunga jantan diayun-ayun 

dan dipukul-pukul secara ringan tanpa menyebabkan tongkol luka dan 

memar. Pemukulan dilakukan sekali 2 hari pada pukul 05.30 sampai 06.30 

pagi dan pukul 16.00 sampai 17.00 pada sore hari selama 3 minggu. 

Pemukulan dilakukan 250 kali setiap kali dilakukan pemukulan. 

3. Penentuan kesiapan tongkol disadap. Setelah itu, tongkol dimana untaian 

bunga melekat ditoreh, jika torehan mengeluarkan cairan nira, berarti tongkol 

sudah siap untuk disadap. Jika tidak mengeluarkan nira, proses pengayunan 

dan pemukulan harus dilanjutkan. 

4.  Persiapan penyadapan. Bumbung yang akan digunakan untuk penyadapan 

dicuci sampai bersih. Bagian dalam bumbung/ember disikat dengan penyikat 

bertangkai panjang. Setelah itu bumbung dibilas dengan air mendidih, dan 

diasapi dalam keadaan terbalik dengan asap tungku. Untuk memudahkan 

penyadapan, pada pohon dipasang tangga dari bambu yang digunakan untuk 

memanjat pohon. 

5. Selanjutnya tandan bunga jantan disayat 1-2 mm setiap hari untuk 

memperlancar keluarnya nira. 

6. Di bawah luka pada bagian tongkol yang dipotong, diletakkan bumbung. 

7. Kemudian dimasukkan bahan pengawet berupa kapur sirih satu sendok 

makan, dan  1 potong kulit manggis (Garcinia mangostana L.) berukuran 3×3 

cm atau potongan akar wambu (sebesar jari kelingking) untuk mencegah nira 

tidak menjadi asam selama dipohon dalam bumbung yang diikatkan secara 

kuat pada pohon. 

8. Penyadapan berlangsung selama 12 jam. Bumbung yang telah terisi nira 

diturunkan. Setiap kali penyadapan diperoleh 3-6 liter nira. 

9. Setelah itu tongkol harus diiris tipis kembali untuk membuang jaringan yang 
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mengeras dan tersumbat pembuluh kapilernya. Di bawah irisan baru tersebut 

diletakkan lagi bumbung yang bersih. Demikian terus menerus selama 3-4 

bulan. 

10. Untuk mencegah masuknya kotoran seperti debu dan semut, biasanya celah 

diantara tangkai bunga aren dan mulut wadah penyadapan disumbat dengan 

ijuk. Kemudian untuk mencegah masuknya air hujan, di atas mulut wadah 

penyadapan diberi atap dari ijuk atau karung. Namun bila air hujan masih 

dapat masuk ke dalam wadah dapat diatasi dengan cara membuang airnya, 

karena air hujan tidak bercampur dengan nira. 

Kerusakan nira dapat terjadi ketika mulai menetes dari tandan dan masuk ke 

dalam tabung bambu atau tempat penampungan nira. Kerusakan dapat terjadi oleh 

aktivitas mikroba baik yang berasal dari udara maupun peralatan yang digunakan 

untuk menyadap nira (Susanto dan Saneto, 1994). 

Penyadapan yang dilakukan pada musim penghujan akan mendapatkan nira 

lebih banyak daripada penyadapan pada musim kemarau. Menurut Santoso (1993) 

berdasarkan pengakuan penyadap, bahwa hasil penyadapan dua mayang pada 

musim penghujan sama dengan tiga mayang pada musim kemarau. 

Fermentasi Pada Nira Aren 

Nira mempunyai sifat yang tidak tahan lama disimpan sesudah 4 jam akan 

terjadi penurunan pH, ini disebabkan terjadinya proses fermentasi oleh khamir. 

Untuk menjaga agar supaya tidak terjadi proses fermentasi selama pengambilan 

nira  pohon  yaitu  selama  kurang  dari  12  jam  perlu  dicari  cara  terbaik  untuk 

mempertahankan  mutu  nira  tersebut.  Beberapa  jenis  pengawet  yang  dapat 

digunakan untuk mengawetkan nira dapat berupa pengawet alami, pengawet 

kimia buatan (Laksamahardja, 1993). 

Apabila nira terlambat dimasak, biasanya warna nira berubah menjadi keruh 

dan kekuning-kuningan, rasanya  masam, dan baunya  menyengat. Hal  ini  

disebabkan terjadinya pemecahan sukrosa menjadi gula reduksi. Adapun proses 

perubahan gula dalam nira disajikan pada Gambar 13. 
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Sumber : Setia, 1993. 

Gambar 13. Perubahan gula dalam nira  

Berdasarkan Gambar 13. terlihat bahwa proses perubahan dari sukrosa 

sampai dengan alkohol terlibat kegiatan ragi, selanjutnya dari alkohol ke asam 

asetat terlibat kegiatan bakteri dan hasilnya berupa cuka yang berasa asam masam. 

Proses perubahan tersebut terjadi karena rendahnya derajat keasaman (pH) nira. 

Pada pH yang rendah rendah dapat merangsang terjadinya pertumbuhan sel-sel 

yeast dan bakteri pembentuk asam asetat, sehingga komponen sukrosa akan 

berubah menjadi alkohol dan asam asetat. Dengan berkurangnya sukrosa ini, 

maka gula yang dihasilkan bersifat higroskopis dan cepat meleleh. 

Menurut Winarno et al., (1980) faktor-faktor yang mempengaruhi 

fermentasi nira diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Asam 

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika oksigen 

cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, 

maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. 

2. Alkohol 

Kandungan alkohol yang terbentuk selama fermentasi nira tergantung pada 

rendemen gula, macam ragi, suhu fermentasi dan jumlah oksigen. 

3. Mikroba 

Fermentasi terjadi karena nira aren mengandung sukrosa yang baik untuk 

pertumbuhan mikkrroranisme seperti Saccharomyces cereviceae. 

4. Suhu 

 
Sukrosa 

Glukosa dan 

Fruktosa 

Alkohol  

(ethylalkohol) 

Hidrolisis Fermentasi 

Oksidasi 

Asam Asetat 

(Cuka) 

Oksidasi Karbondioksida 

dan Air 



 

19 

 
Keutamaan Gula Aren & Strategi Pengembangan Produk 

Suhu fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan selama 

fermentasi. 

5. Oksigen 

Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur sebaik mungkin 

untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. 

Dalam praktik, pengrajin gula kelapa membuat larutan  penyangga (buffer) 

untuk mempertahankan pH yang tetap dari air kapur yang dicampur dengan getah 

manggis atau tatal nangka yang dimasukkan ke dalam nira pencegahan kerusakan 

nira karena proses fermentasi (Santoso,1993). 

Beberapa langkah terpenting dalam usaha mencegah kerusakan nira adalah 

sebagai berikut (Lutony, 1993) : 

a. Wadah atau bumbung tempat menampung nira harus tetap dalam keadaan 

bersih dengan cara mencucinya beberapa kali setiap habis dipakai.  

b. Cara sanitasi bumbung sadap nira juga bisa dilakukan dengan mencuci atau 

membilas bumbung sampai benar-benar bersih.  

c. Pencegahan kerusakan nira juga bisa dilakukan dengan memasukkan bahan 

tertentu yang disebut sebagai laru.  

d. Pemasangan bumbung sadap harus diusahakan sedemikian rupa, sehingga nira 

langsung menetes ke dalam bumbung. 

Manfaat Nira Aren 

          Nira aren segar digunakan sebagai minuman yang dikonsumsi secara 

langsung dikenal dengan sebutan legen. Berbagai manfaat nira diantaranya adalah 

(Wisnuwati, 1996) : 

1. Sebagai obat tuberkulosis, paru, disentri, wasir, dan dapat melancarkan buang 

air besar.  

2. Sebagai campuran membuat adonan di perusahaan roti atau jamu tradisional. 

3. Sebagai bahan pembuat gula merah. 

4. Sebagai bahan pembuat tuak dan cuka. 
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Produk Berbasis Nira 

        Produk-produk berbasis nira dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu 

yang tidak mengalami proses fermentasi dan yang mengalami fermentasi (Barlina 

dan Lay, 1994).  

1. Nira yang tidak mengalami proses fermentasi 

          Nira aren segar digunakan sebagai bahan baku pengolahan gula aren. 

Pengolahan nira secara langsung setelah diturunkan dari pohon menghasilkan 

gula 104,8 gram per liter nira atau rendemen produksi 10,48% (Lempang, 

2000). Pengolahan langsung nira menghasilkan gula aren yang berwarna coklat 

kemerahan, sifat lebih solid dan memiliki rasa lebih manis dibandingkan nira 

yang terlambat diolah akan menghasilkan gula yang berwarna kekuningan, 

lunak atau tidak mengeras sehingga tidak dapat dicetak. Produk utama pohon 

aren sampai saat ini adalah gula aren. 

         Gula aren terdapat dalam tiga bentuk yaitu gula cetak (kerekan), gula 

pasir dan gula semut (Sapari, 1994) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Gula kerekan 

Gula kerekan ini dicetak menggunakan kerekan yang bentuknya bulat 

berukuran panjang sekitar 5 cm dengan lingkaran sepanjang 3 cm. Kerekan 

tersebut terbuat dari bambu. 

b. Gula pasir adalah gula aren yang dikristalkan kecil-kecil seperti pasir dan 

berwarna merah. 

c. Gula semut 

Gula semut merupakan jenis gula yang dibuat dari nira dengan bentuk 

serbuk atau kristal dan berwarna kuning kecokelatan sampai coklat. Gula 

semut bukanlah gula yang bentuknya seperti semut dan bukan pula gula 

yang dikerumuni semut. (Lutony, 1993). Gula semut mirip dengan gula 

pasir (aren), akan tetapi ukurannya lebih besar sedikit dari pada gula pasir. 

d. Gula cair 

         Gula cair merupakan jenis gula yang dibuat dari nira dengan bentuk 

cair. Secara tradisional, sirup gula palma diproduksi dengan cara 

menguapkan nira dalam panci terbuka yang besar dan menggunakan 

pemanasan kompor yang berbahan bakar kayu sampai menjadi 
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terkonsentrasi. Produsen dapat menentukan kualitas produk akhir dengan 

intensitas warna coklat, ketebalan dan kekentalan cairan selama proses 

pembuatan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk 

menguapkan air sampai konsentrasi total padatan terlarut mencapai 65
°
brix 

atau lebih. (Naknean et al., 2009). 

          Gula cair dari palma memiliki kelayakan 68 - 74
°
brix, substansi gula 

73%, dan penyusun gulanya adalah glukosa dan fruktosa yang hampir sama 

dengan jenis pemanis seperti madu dan sirup jagung fruktosa. Jika 

dibandingkan dengan sukrosa, gula palma memiliki sifat proses kristalisasi 

yang cenderung rendah, memiliki kapasitas air yang rendah, lembab dan 

juga berpotensi sebagai penambah rasa manis. Gula palma memiliki kadar 

gula yang tinggi sehingga dapat digolongkan sebagai salah satu produk 

utama untuk konversi gula cair atau madu, dan juga sebagai konsentrat 

yang dapat digunakan pada banyak industri termasuk manufaktur, industri 

konstruksi, kue dan kue kering, es krim, permen dan soda (Forouzan et al., 

2012). 

        Gula aren kini tersedia dalam bentuk curah, dan kemasan. Juga 

tersedia gula aren cair yang dikemas dalam botol 650 ml yang praktis 

digunakan untuk menemani makan cendol, serabi, atau wedang jahe. Gula 

aren cair ini tinggal dituangkan ke dalam cendol atau wedang jahe dan 

diaduk cepat langsung terasa manfaatnya (Majalahwk, 2007). 

        Gula aren cair atau sirup aren ini di daerah Palembang disebut 

tengguli (gula mangkok) yang diproduksi dan diberikan antara lain kepada 

perusahaan-perusahaan pembakaran roti (Lahiya, 1983). Pada waktu 

musim hujan nira aren di daerah tersebut hanya khusus dibuat tengguli, 

karena gula aren balok (cetak) sangat higroskopis sehingga cepat menjadi 

lunak dan meleleh, sedangkan pada musim kering apabila nira tidak banyak 

mengalir, tetapi dalam pada itu didapatkan nira yang berkadar gula tinggi, 

maka lebih disukai untuk membuat balok-balok gula (Sapari, 1994). 

Produk gula aren sudah dikenal masyarakat umum. Dari segi fisiknya gula 

aren mempunyai kekhasan tersendiri apabila dibandingkan dengan gula dari 

sumber yang lain (gula tebu, gula bit). Kekhasan gula aren antara lain lebih muda 
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larut, keadaannya kering dan bersih serta mempunyai aroma khas (Rumokoi, 

1990). Oleh sebab itu gula aren banyak digunakan dalam pembuatan kue, kecap 

dan produk pangan lainnya (Lutony, 1993). 

2. Nira yang mengalami fermentasi 

          Produk-produk berbasis nira aren yang dihasilkan melalui proses 

fermentasi antara lain nata pinnata, cuka dan alkohol. 

a. Nata pinnata 

          Nata berasal dari bahasa spanyol yang bahasa Inggrisnya berarti 

cream (Afri, 1993), sedangkan pinnata merupakan katayang diambil dari 

nama botanis pohon aren, yaitu Arenga pinnata. Nata merupakan jenis 

makanan penyegar atau pencuci mulut (food dissert) yang memegang andil 

yang cukup berarti untuk kelangsungan fisiologi secara normal (Barlina 

dan Lay, 1994). 

         Pengolahan nira aren dengan penambahan pupuk ZA sebanyak 2,5 

gram per liter nira menghasilkan rendemen nata pinnata rata-rata 94,22% 

(Lempang, 2006). Jika dilihat dengan kasat mata, secara fisik nata pinnata 

adalah produk berbentuk padat, bertekstur lembut, kenyal dan berwarna 

putih. Akan tetapi produk ini mengandung kadar air yang sangat tinggi 

yaitu rata-rata 97,4%, sedangkan sisanya adalah bahan padat. Selain 

mengandung air yang tinggi, nata pinnata juga mengandung serat 0,82%, 

protein 0,15%, sementara kandungan vitamin C, lemak, kalsium dan posfor 

sangat rendah. 

b. Nira aren dapat juga digunakan untuk menghasilkan minuman beralkohol 

melalui proses fermentasi. Proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan 

minuman beralkohol biasanya berlangsung secara spontan oleh adanya 

aktifitas organisme yang ada dalam nira itu sendiri. Mikroorganisme yang 

dominan dalam fermentasi nira adalah Saccharomyces cerevisae disamping 

jenis khamir yang lain seperti Schizosaccharomyces sp dan Candida sp 

serta beberapa jenis bakteri (Rumokoi,1990). 

c. Cuka 

Cuka dapat juga diperoleh melalui proses fermentasi berlanjut dari nira 

aren, dimana lama kelamaan alkohol dalam nira aren akan terurai dan 
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terbentuk menjadi cuka (asam asetat). Jika pebuatan alkohol dari nira 

dilakukan dalam wadah tertutup, sebaliknya pembuatan cuka justru 

dilakukan di dalam wadah terbuka dan setelah 8 hari seluruh nira sudah 

berubah menjadi cuka (Soeseno, 1992). 

Gula Aren 

Gula aren merupakan salah satu olahan makanan bersumber dari hasil 

pengolahan air nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon aren. Pengolahan 

nira hingga menjadi gula aren melalui proses perebusan hingga nira berubah 

menjadi cairan kental dan berwarna pekat. Bentuk, tekstur, warna dan rasanya 

mirip dengan gula merah/gula jawa, yang membedakan hanya bahan bakunya. 

Proses pembuatan gula aren umumnya lebih alami, sehinggan zat-zat tertentu 

yang terkandung di dalamnya tidak mengalami kerusakan dan tetap utuh. Gula 

aren banyak dikonsumsi sebagai salah satu bahan pemanis alami yang cukup 

aman bagi tubuh. Selain itu, kandungan dalam gula aren tersebut cukup penting 

peranannya untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi tertentu 

(Santoso et al., 1988). 

Ciri-ciri gula aren asli dan yang dicampur bahan lain dapat dibedakan secara 

fisik (Lutony, 1993) yaitu : 

a) Gula aren asli lebih halus dibandingkan gula aren dengan campuran bahan lain. 

b) Gula aren asli rasa manisnya seperti rasa legit dan tidak membuat batuk, 

sedangkan gula aren yang dicampur bahan lain memiliki rasa yang sangat 

manis (karena menggunakan pemanis sintetis) dan agak pahit jika dimakan. 

c) Gula aren asli jika dipotong/diiris/diserut kemudian dibiarkan akan lembut dan 

akan lengket, sedangkan gula aren yang telah dicampur bahan lain jika 

dipotong/diiris/diserut kemudian dibiarkan tidak akan terlalu lengket. 

d) Dilihat dari warnanya gula aren yang asli lebih menyatu sedangkan yang telah 

dicampur bahan lain warnanya agak kusam. 

e) Gula aren asli memiliki aroma yang khas dan wanginya sangat menggugah 

selera. Namun gula yang telah menggunakan campuran aromanya tidak terlalu 

wangi. 

Mutu gula merah ditentukan terutama dari rasa dan penampilannya, yaitu 

bentuk, warna, kekeringan, dan kekerasannya (Santoso, 1993). Gula palma yang 
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baik adalah gula palma yang memiliki karakteristik sesuai syarat mutu gula palma 

yang berdasarkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) Indonesia yang aman 

dikonsumsi telah ditetapkan yaitu SNI 01-3743-1995 disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Standar Mutu Gula Aren menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-

3743-1995) 

No Keadaan Satuan Persyaratan (%) 

1 Bentuk  Normal 

2 Bau  Normal 

3 Rasa  Normal dan khas 

4 Warna  Kuning sampai kecoklatan 

5 Bagian yang tidak larut air %bb Maksimal 1,0 

6 Air %bb Maksimal  10,0 

7 Abu %bb Maksimal 2,0 

8 Gula reduksi %bb Maksimal 10,0 

9 Sukrosa %bb Minimal 77,0 

 Cemaran logam 

10 Timbal (Pb) mg/kg Maksimal 2,0 

11 Tembaga (Cu) mg/kg Maksimal 10,0 

12 Seng (Zn) mg/kg Maksimal 40 

13 Timah  (Sn) mg/kg 0 

14 Raksa (Hg) mg/kg Maksimal 0.03 

15 Arsen (As) mg/kg Maksimal 40,0 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional, 1995. 

Nira aren yang diolah menjadi gula aren harus memenuhi persyaratan pH 6 - 

7,5 dan kadar brix diatas 17%, sehigga mutu gula aren yang dihasilkan baik (Ho et 

al., 2008; Phaichamnan et al, 2010). Bentuk produk gula aren ini 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 hingga kadar airnya di 

bawah 3% (Irawan et al., 2009). 

Karakterisasi Gula Palma Cetak  

Pengujian karakteristik terhadap bahan baku gula cetak bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan sifat-sifat fisik dan kimia dalam tiga jenis gula cetak yaitu 

gula aren, gula kelapa dan gula merah tebu. Berikut ini ditampilkan persyaratan 
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gula cetak yang dibandingkan dengan SNI 01-3743-1995 tentang gula palma 

disajikan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Komposisi kimia gula cetak (bahan baku) 

Komponen SNI 01-3743-1995 
Jenis Gula Cetak 

Aren Kelapa Tebu 

Air (%bb) Maks. 10 10,3 8,8 8,3 

Abu (%bb) Maks. 2 2,8 3,6 1,9 

Lemak (%bk) ----------- 1,7 1,9 1,6 

Protein (%bk) ----------- 1,5 2,9 0,7 

Gula Pereduksi (%bb) Maks. 10 11,8 6,0 5,4 

Sukrosa (%bb) Min. 77 75,8 84,3 86,0 

Bagian tak larut air (%bb) Maks. 1 0,3 0,2 0,7 

Total padatan terlarut (
o
Brix) ----------- 83,8 89,7 87,4 

Sumber : Imanda, 2007. 

 

Analisis yang dilakukan meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar 

lemak, bagian yang tidak larut air, total padatan terlarut, kadar gula pereduksi dan 

kadar sukrosa yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kadar Air 

Kandungan air di dalam suatu bahan sangatlah penting karena 

berpengaruh terhadap daya tahan suatu produk selama masa penyimpanan. 

Kadar air yang cukup tinggi pada suatu produk akan mengakibatkan aktifitas 

air yang ada sangat cocok sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. 

Menurut Winarno (1980) sebagai water activity (Aw), yaitu jumlah air bebas 

yang dapat digunakan oleh mikrooganisme untuk pertumbuhannya. 

Menurut Imanda (2007) hasil analisa kadar air untuk masing-masing 

gula cetak disajikan pada Tabel 13 menunjukkan kadar air gula cetak berkisar 

8,3-10,3%. Dari ketiga gula cetak yang dianalisa, gula palma aren melebihi 

kadar air yang disyaratkan didalam SNI tentang gula palma cetak yaitu 

maksimum 10% (bb). Kadar air yang tinggi ini menandakan bahwa telah 

terjadi penyerapan uap air dari lingkungan, pada dasarnya produk gula palma 

cetak merupakan produk yang higroskopis (mudah menyerap air dari 

lingkungan). Kondisi penyimpanan dan penanganan yang tidak sesuai selama 

penyimpanan dapat berpengaruh terhadap perubahan kadar air. Selain itu 

kandungan gula pereduksi yang semakin tinggi juga dapat meningkatkan sifat 
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higroskopis dari gula palma. Kandungan kadar gula pereduksi pada gula 

palma aren melebihi SNI, hal ini sangat berpengaruh pada sifat 

higroskopisnya yang terlihat dari kadar air gula aren yang juga melebihi SNI 

01-3743-1995 tentang gula palma. 

2. Kadar Abu 

Kadar abu yang terdapat didalam suatu bahan menunjukkan adanya 

kandungan mineral pada bahan tersebut. Menurut DeMan (1997), bahan 

mineral dapat berupa garam anorganik atau organik ataupun dapat digabung 

dengan bahan organik, seperti fosfor yang digabung dengan fosfoprotein dan 

logam yang digabung dengan enzim. Mineral dalam makanan biasanya 

ditentukan dengan cara pengabuan. 

Menurut Imanda (2007) hasil analisa kadar abu gula cetak yang 

disajikan pada Tabel 13 menunjukkan kadar abu berkisar 1,9%-3,6% (bb). 

Dari hasil analisa terlihat kadar abu masing-masing gula cetak masih cukup 

tinggi hanya gula cetak dari nira tebu saja yang masih memenuhi persyaratan 

mutu SNI 01-3743-1995 tentang gula palma, sedangkan untuk gula cetak aren 

dan kelapa kadar abunya melebihi dari yang disyaratkan didalam SNI yaitu 

maksimum 2% (bb). Tingginya kadar abu dari gula palma cetak ini sangat 

dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat pada bahan bakunya yaitu 

nira itu sendiri. Selain itu adanya bahan-bahan yang ditambahkan pada nira 

yang digunakan baik itu untuk tujuan pengawetan, ataupun memperbaiki 

karakteristik juga dapat meningkatkan kadar abu dari gula cetak yang 

dihasilkan. 

3. Kadar Protein 

Protein merupakan suatu polimer yang berasal dari sekitar 21 jenis 

asam amino berlainan yang digabungkan oleh suatu ikatan peptida (DeMan, 

1997). Kandungan protein pada gula palma cetak sangatlah bervariasi, selain 

dipengaruhi oleh kadar protein nira sebagai bahan baku, adanya reaksi 

Maillard yang terjadi selama pemasakan nira juga dapat berpengaruh nyata 

terhadap kadar protein produk gula palma cetak. 

Menurut Imanda (2007) hasil analisa kadar protein yang disajikan pada 

Tabel 13 menunjukkan ketiga jenis gula palma cetak ini didapatkan kadar 
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protein gula palma cetak berkisar 0,7%-2,9% (bk). Kandungan protein yang 

terukur pada ketiga jenis gula palma cetak ini bisa dikatakan cukup rendah. 

Pada reaksi Maillard, protein akan bereaksi dengan gula pereduksi yang akan 

menghasilkan senyawa nitrogen yang berwarna coklat atau melanoidin, 

sehingga reaksi ini sering juga disebut pencoklatan nonenzimatik. Adanya 

reaksi Maillard inilah juga dapat mempengaruhi nilai kandungan protein pada 

produk gula cetak. 

4. Kadar Lemak 

Lemak adalah campuran trigliserida, dimana trigliserida terdiri atas satu 

molekul gliserol yang berikatan dengan tiga molekul asam lemak (Gaman dan 

Sherington, 1992). Istilah lemak (fat) biasanya digunakan untuk campuran 

trigliserida yang berbentuk padat pada suhu ruangan (Buckle et al.,1985). 

Menurut Imanda (2007) hasil  analisa kadar lemak untuk ketiga jenis 

gula palma cetak sangatlah bervariasi yaitu berkisar antara 1,6%-1,9% (bk) 

yang disajikan pada Tabel 13. Kadar lemak yang terdapat pada gula palma 

cetak ini selain berasal dari bahan baku nira itu sendiri juga bisa saja 

disebabkan karena adanya penambahan bahan-bahan yang mengandung 

minyak dan lemak selama proses pembuatan gula palma cetak seperti minyak 

kelapa, parutan kelapa, parutan kemiri untuk mempersingkat waktu 

pengentalan nira. 

5. Kadar Gula Pereduksi dan Sukrosa 

Sukrosa merupakan disakarida dengan satu molekul α-D-glukosa yang 

diikat oleh satu molekul β-D-fruktosa. Sukrosa bukan merupakan golongan 

gula pereduksi karena tidak adanya gugus karbonil yang bebas. Glukosa dan 

Fruktosa merupakan monosakarida penyusun sukrosa, kedua monosakarisa 

ini merupakan golongan gula pereduksi (Junk dan Pancoast, 1980). 

Menurut Imanda (2007) hasil analisa kadar gula pereduksi dan sukrosa 

yang dilakukan terhadap ketiga jenis gula cetak disajikan pada Gambar 14 

terlihat bahwa kandungan yang tertinggi adalah sukrosa 
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Gambar 14. Kadar gula pereduksi dan sukrosa gula palma cetak 

Berdasarkan Gambar 14 untuk ketiga jenis gula cetak yang dianalisa, 

gula kelapa dan gula tebu masih memenuhi persyaratan SNI 01-3743-1995 

tentang gula palma yaitu minimum 77% (bb), hanya gula aren yang tidak 

memenuhi syarat SNI. Untuk analisa kadar gula pereduksi dari ketiga jenis 

gula cetak, hanya gula aren yang melampaui syarat SNI gula palma cetak 

yaitu maksimum 10% (bb). Disini terlihat jelas bahwa pada produk gula 

palma aren telah terjadi inversi sukrosa yang merupakan komponen gula 

utama menjadi glukosa dan fruktosa (gula pereduksi) selama transportasi dan 

penyimpanan, sehingga nilainya melebihi persyaratan yang telah ditetapkan 

didalam SNI. Inversi ini bisa saja disebabkan oleh masih adanya aktivitas 

mikroba pada gula palma cetak. 

Kandungan kadar gula pereduksi dan sukrosa yang ada pada gula cetak 

sangat berhubungan erat, dimana gula pereduksi yang ada pada umumnya 

adalah campuran dari glukosa dan fruktosa, yaitu monosakarida yang 

merupakan hasil inversi dari sukrosa. Proses inversi ini bisa terjadi sesaat 

setelah nira disadap hingga pada saat nira tersebut dimasak menjadi gula. 

Pada nira segar proses inversi sukrosa biasanya disebabkan adanya aktivitas 

mikroba yang menghasilkan invertase (Imanda, 2007). 

Menurut Desrosier (1988) selama pendidihan larutan sukrosa dengan 

adanya asam akan menyebabkan terjadinya proses hidrolisis yang 

menghasilkan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa), kecepatan inversi 

dipengaruhi oleh suhu, waktu pemanasan dan pH larutan. 
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6. Kadar Bagian Tak Larut Air 

Kadar bagian tak larut air merupakan bagian dari gula palma cetak yang 

merupakan bahan pengotor dan terikut dalam nira yang digunakan pada 

pembuatan gula palma. Semakin tinggi kandungan pengotor ini maka 

semakin rendah pula kualitas gula palma tersebut. Bahan pengotor ini dapat 

berupa ranting dan bunga yang berasal dari pohon palma itu sendiri, atau juga 

berasal dari bahan yang ditambahkan untuk pegawetan nira setelah disadap 

seperti kemiri, parutan kelapa ataupun tatal nangka (Imanda, 2007). 

Hasil analisa kadar bagian tak larut air yang disajikan pada Tabel 13 

didapatkan data kadar bagian tak larut air untuk gula cetak ± 0,2-0,3%, dari 

ketiga gula cetak yang diamati semuanya masih memenuhi persyaratan dalam 

SNI 01-3743-1995 yaitu maksimum sebesar 1% (bb). Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa untuk ketiga jenis gula palma cetak yang dianalisa sudah 

cukup baik mutunya dengan kandungan bahan pengotor yang sangat sedikit. 

Hal ini bisa terjadi karena proses pengolahan terutama penyaringan nira 

sudah dilakukan dengan cukup baik selain itu bahan tambahan yang 

ditambahkan selama proses pengolahan juga sedikit (Imanda, 2007). 

7. Total Padatan terlarut 

Nilai total padatan terlarut diukur dengan menggunakan refraktometer. 

Nilai yang terukur dinyatakan dengan 
o
Brix, yang merupakan skala 

hidrometer yang menunjukkan persen berat gula yang terdapat didalam 

larutan. Nilai total padatan terlarut yang terukur untuk ketiga jenis gula cetak 

disajikan pada Tabel 13, berkisar ± 83,8-89,7 
o
Brix (Imanda, 2007). 

Nilai TSS dari gula aren merupakan nilai yang paling rendah, nilai ini 

menunjukkan bahwa kadar sukrosa yang merupakan komponen gula utama 

pada gula palma aren ini sudah mengalami penurunan akibat terjadinya 

inversi menjadi monosakarida penyusunnya. Inversi ini bisa saja disebabkan 

adanya aktivitas mikroba selama penyimpanan (Imanda, 2007). 

Menurut Wirioadmodjo (1984) sebagai komoditi pertanian, gula merah 

memiliki ciri daya simpan yang relatif singkat karena mudah menyerap air 

sehingga mudah lembek. Hal ini mungkin akibat terjadinya kegosongan selama 

proses pengolahan, disamping nira yang diolah kurang baik. Beberapa hal yang 
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perlu diperhatikan saat proses pengolahan gula aren diuraikan sebagai berikut : 

a. Warna Gula Merah 

       Gula merah yang warnanya lebih cerah dianggap memiliki kualitas yang 

lebih baik (Nurlela, 2002). Warna gula merah ditentukan oleh mutu nira yang 

digunakan. Nira yang telah terfermentasi mengandung asam dan gula pereduksi 

relatif tinggi. Menurut Nurlela (2002) kandungan gula pereduksi berperan 

penting dalam proses pencoklatan pada gula merah. Hal ini dikarenakan gula 

yang siap melakukan reaksi pencoklatan adalah gula pereduksi, sedangkan gula 

nonpereduksi harus mengalami perubahan menjadi gula pereduksi terlebih 

dahulu. 

        Reaksi pencoklatan nonenzimatis yang diduga terjadi pada proses 

pembuatan gula merah adalah reaksi maillard dan karamelisasi, yang 

disebabkan oleh keberadaan gula pereduksi, protein, dan lemak dalam nira. 

Reaksi maillard adalah reaksi yang terjadi antara asam amino dengan gula 

pereduksi apabila dipanaskan bersama-sama. Kemudian reaksi karamelisasi 

adalah reaksi yang terjadi pada pemanasan gula dalam asam, basa, dan 

pemanasan tanpa air (Ozdemir, 1997). 

b. Kekerasan Gula Merah 

        Kekerasan gula merah dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mutu nira, 

kadar air, dan kadar lemak. Mutu nira berhubungan dengan jumlah sukrosa 

yang terdapat di dalamnya. Semakin baik mutu nira, jumlah sukrosa akan 

semakin tinggi dan gula merah yang terbentuk akan memiliki tekstur yang 

baik. Apabila sukrosa telah terinversi maka gula merah akan sulit mengeras. 

        Air merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap 

keempukan gula. Semakin tinggi air maka kekerasan gula merah akan semakin 

rendah, sebaliknya keempukan gula akan semakin meningkat dengan 

meningkatnya kadar air dalam gula merah (Sudarmadji et al., 1989). 

        Lemak juga berperan dalam menentukan keempukan gula merah. 

Molekul-molekul lemak di dalam gula merah membentuk globula-globula yang 

menyebar diantara kristal atau butiran gula sehingga kekerasan gula akan 

berkurang atau keempukannya akan bertambah (Santoso, 1993). 
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c. Rasa Gula Merah 

       Gula merah mempunyai nilai kemanisan mempunyai nilai kemanisan 10% 

lebih manis daripada gula pasir (Santoso, 1993). Nilai kemanisan ini terutama 

disebabkan oleh adanya fruktosa dalam gula merah yang memiliki nilai 

kemanisan lebih tinggi daripada sukrosa. Gula merah juga memiliki rasa 

sedikit asam karena adanya kandungan asam-asam organik di dalamnya. 

Adanya asam-asam ini menyebabkan gula merah mempunyai aroma yang khas, 

sedikit asam, dan berbau karamel. Rasa karamel pada gula merah diduga 

disebabkan adanya reaksi karamelisasi akibat panas selama pemasakan 

(Nengah, 1990). 

d. Adsorpsi Air 

         Gula merah memiliki sifat kering dan tidak terlalu kering, karena kadar 

air mempengaruhi keempukan gula merah. Kadar air yang terdapat pada gula 

merah adalah kurang dari 12%. Kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan gula 

merah menjadi lembek dan cepat rusak (Dachlan, 1984). 

         Penguraian sukrosa menjadi gula pereduksi disebabkan adanya aktivitas 

enzim invertase yang dihasilkan mikroba kontaminan atau akibat pemanasan 

dalam suasana asam yang terjadi selama pengolahan. Dikaitkan dengan sifat 

higroskopisnya, gula pereduksi akan menyebabkan peningkatan kadar air 

sehingga kekerasan gula menurun (Santoso, 1993). 

Gula Semut 

Gula semut adalah gula aren berbentuk serbuk dan berwarna kuning 

kecokelatan yang dikenal dengan nama Palm Sugar. Gula semut merupakan 

bentuk diversifikasi produk gula merah yang berbentuk butiran kecil (granulasi) 

berdiameter antara 0,8 – 1,2 mm. Gula semut memiliki beberapa kelebihan yaitu 

lebih mudah larut, daya simpan lebih lama karena kadar air kurang dari 3%, 

bentuknya lebih menarik, pengemasan dan pengangkutan lebih mudah, rasa dan 

aroma lebih khas, serta harga yang lebih tinggi dan dapat diperkaya dengan bahan 

lain seperti rempah -rempah, iodium dan vitamin A atau mineral (Mustaufik dan 

Karseno, 2004; Mustaufik dan Dwianti, 2007).  

Nira aren yang diolah menjadi gula semut memiliki pH 5,8-6,8 dan kadar 

sukrosa 12-15 persen (Lay dan Bambang 2011). Pengolahan gula semut hampir 
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sama dengan pengolahan gula aren, yakni dalam hal penyediaan bahan baku nira 

dan pemasakan sampai nira mengental. Perbedaannya yaitu pada nira yang 

dimasak mengental dilanjutkan dengan pendinginan dan pengsemutan. 

Pengkristalan dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan garpu kayu 

sampai terbentuknya kristal-kristal gula, kemudian dijemur atau dioven hingga 

kadar airnya mencapai 3% (Bank Indonesia, 2008). Pengadukan dilakukan hingga 

terbentuk serbuk gula (gula semut), setelah itu dilakukan pengayakan yang 

bertujuan untuk menyeragamkan ukuran butiran. Butiran gula yang tidak lolos 

ayakan lalu dihaluskan lagi, kemudian dilakukan pengayakan untuk kedua 

kalinya. Penghalusan dan pengayakan dilakukan secara terus menerus sampai 

butiran gula lolos melewati ayakan, setelah itu gula semut dikemas (Lay dan 

Bambang 2011). 

Setiap produk pangan sebaiknya memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan mutu produk. Sama 

halnya dengan produk pangan lainnya, gula semut juga memiliki standar mutu 

yaitu SNI SII 0268-85 yang disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Persyaratan mutu gula semut sesuai dengan SNI (SII 0268-85) 

Komponen Kadar 

Gula (jumlah sukrosa dan gula reduksi) (%) Minimal 80,0 

Sukrosa (%) Minimal 75,0 

Gula reduksi (%) Maksimal 6,0 

Air (%) Maksimal 3,0 

Abu (%) Maksimal 2,0 

Bagian-bagian tak larut air (%) Maksimal 1,0 

Zat warna Yang diijinkan 

Logam-logam berbahaya (Cu,Hg,Pb, As) Negatif 

Pati Negatif 

Bentuk Kristal atau serbuk 
Sumber : Dewan Standarisasi Nasional, 1995. 

 

        Pemanfaatan gula semut sama dengan gula pasir (tebu) yakni dapat 

digunakan sebagai bumbu masak, pemanis minuman (sirup, susu, soft drink) dan 

untuk keperluan pemanis untuk industri makanan seperti adonan roti, kue, kolak, 

dan lain-lain (Mustaufik dan Karseno, 2004). 
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        Berikut ini bentuk olahan gula aren yang telah di lakukan oleh pengrajin 

binaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten yaitu gula cetak dan gula 

semut aren dengan hasil analisis kimia disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Komposisi kimia produk olahan gula aren per 100 gr 

No Kandungan Kimia Gula Aren Cetak Gula Semut Aren 

1 Air (%) 7,03 2,77 

2 Gula total (%) 77,56 90,28 

3 Gula sukrosa (%) 74,30 86,37 

4 Gula reduksi (%) 3,10 3,71 

5 Karbohidrat (%) 88,45 91,61 

6 Protein (%) 2,03 2,45 

7 Lemak (%) 0,37 0,41 

8 Abu (%) 2,12 2,76 

9 Energi kkal/100 gr 365,25 379,93 

Sumber : Kardiyono, 2010. 

Kandungan Gizi Gula Berbagai Jenis Gula 

Perbedaan gula pasir, gula merah tebu, madu dan gula merah palma terdapat 

pada nilai gizi yang terkandung dalam setiap gula. Perbandingan nilai gizi yang 

terkandung dalam berbagai jenis gula disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Nilai Gizi yang Terkandung Setiap 100 gr Berbagai Jenis Gula 

Kandungan 

Gula 

Kelapa 

(mg) 

Gula aren 

(mg) 

Gula 

Merah 

Tebu (mg) 

Gula Pasir 

(mg) 

Madu 

(mg) 

Kalori 386.0 386.0 356.0 364.0 294 

Protein 3.0 0.0 0.4 0.0 0.0 

Lemak 10.0 0.0 0.5 0.0 0.0 

Hidrat arang 76.0 95.0 90.6 94.0 79.5 

Kalsium 76.0 75.0 51.0 5.0 5.0 

Fosfor 37.0 35.0 44.0 1.0 16.0 

Besi 2.6 3.0 4.2 0.1 0.9 

Vit. A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Vit. B1 0.0 0.0 0.02 0.0 9.0 

Vit. B2 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 

Vit. C 0.0 0.0         0.0 0.0 04.0 

Air 10.0 9.0         7.4 5.4 20.0 

Sumber : Tan, 1980. 
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Produk pangan tentunya akan lebih berkembang dan dipercaya konsumen 

apabila produk yang dihasilkan bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi 

kesehatan. Dilihat dari segi kesehatan, gula merah memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan gula putih (gula pasir). Selain rasa dan aroma yang khas, gula 

merah memiliki nilai gizi yang cukup baik dibandingkan dengan gula pasir yang 

banyak dikonsumsi manusia saat ini. Utami (1996) menyatakan bahwa 

mengkonsumsi gula kristal putih sama saja dengan mengkonsumsi kalori sebesar 

364 per 100 gram yang sebenarnya kosong dan tidak memiliki manfaat nutrisi, 

para ahli gizi biasa menyebutnya dengan ”sumber kalori kosong”. Meskipun 

penampakan gula merah lebih padat dibandingkan gula putih, namun butirannya 

lebih kecil dan kalorinya lebih besar jika diukur berdasarkan volumenya 

(Tan,1980). Berikut adalah perbandingan antara gula pasir dan gula merah 

mengenai kandungan dan manfaatnya disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17. Perbandingan Gula Pasir dan Gula Jawa (Gula Merah) 

Variabel Gula pasir 
Gula Jawa 

(Gula Merah) 

Rasa Manis Ada Ada 

Glukosa Ada Ada 

Galaktomanan (berfungsi untuk kesehatan) Tidak ada Ada 

Energi spontan (energi bisa langsung 

digunakan oleh tubuh) 
Tidak ada Ada 

Antioksidan Tidak ada Ada 

Lebih bermanfaat untuk diabetes Tidak ada Ada 

Mengandung  senyawa  non-gizi  yg  

bermanfaat  untuk diabetes (penelitian 

terbaru yang belum dipublikasikan) 

Tidak ada Ada 

Aroma khas nira Tidak ada Ada 

Mengandung senyawa yg bermanfaat 

untuk kesehatan seperti yg ada dalam 

kelapa muda (peneliti Depkes RI, non 

publikasi) 

Tidak ada Ada 

Aman  dikonsumsi  setiap  hari  sampai  

beberapa  kali penyajian, karena bebas 

bahan pengkristal dan bahan pengawet 

Tidak ada Ada 

Sumber: Narulita et al., 2008. 

 

       Dalam gula merah memiliki banyak manfaat seperti memiliki kandungan 
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kalori yang tinggi, sebagai pewarna alami pada makanan, kandungan serat yang 

tinggi, sehingga baik untuk pencernaan dan menghambat penyerapan kolesterol 

oleh tubuh (Hidayati, 2008). 

Kandungan Gizi Gula Merah Aren 

Dalam proses pembuatannya pun gula aren umumya lebih alami sehingga 

zat- zat tertentu yang terkandung di dalamnya tidak mengalami kerusakan dan 

tetap utuh, serta tidak membutuhkan proses penyulingan yang berkali-kali atau 

menggunakan bahan tambahan untuk memurnikannya. Kandungan gizi yang 

terdapat dalam gula aren disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Kandungan Gizi Gula Merah Aren 

No Jenis Kandungan Dalam 100 gr Gula Merah Aren 

1 Kalori 368 kalori 

2 Karbohidrat  95 gram 

3 Kalsium 75 miligram 

4 Fosfor 35 miligram 

5 Besi 3 miligram 

6 Air 4 gram 

Sumber : Sunanto, 1993. 

Kandungan Gula Pereduksi dan Sukrosa 

Pengaruh musim juga menjadi penyebab tingginya nilai gula pereduksi 

karena nira yang digunakan diambil pada musim hujan sehingga kadar airnya 

tinggi dan kadar gulanya rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Sardjono et al., (1985) bahwa kenaikan kadar gula reduksi 

terjadi sejalan dengan kenaikan kadar air selama penyimpanan dan proses 

fermentasi yang terjadi. Semakin rendah nilai gula reduksi semakin bagus kualitas 

gula tersebut. 

Menurut Buckle et al., (1978), inversi sakarosa menyebabkan berkurangnya 

hasil dan kadar air yang tinggi pada produk akhir di mana inversi sakarosa dapat 

mengakibatkan rendemen produksi menjadi rendah, kadar gula reduksi tinggi dan 

kadar air yang tinggi. Jika dibandingkan dengan produksi gula merah yaitu 5 

kg/20 liter, gula kristal yang dihasilkan lebih rendah yaitu 4 kg/20 liter. 
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Berdasarkan hasil penelitian Pontoh (2013) kandungan gula pereduksi dan 

sukrosa dari beberapa gula merah komersial yang ada di pasaran dapat dilihat 

pada Tabel 19. 

Tabel 19. Kandungan gula pereduksi dan sukrosa untuk sampel beberapa gula 

merah komersial di pasaran. 

Sampel Gula Aren Gula Pereduksi (%) Sukrosa (%) 

Palmsuiker 2,1 94,36 

Masarang 2,0 85,35 

Tangerang 2,3 79,30 

Surabaya 2,4 91,97 

Gula kelapa 8 62,65 

VP Gula Merah 7 69,92 

Sumber : Pontoh, 2013. 

Dari Tabel 19 dapat dilihat bahwa kandungan gula pereduksi dari berbagai 

gula yang di analisa bervariasi dari 2-8%. Gula pereduksi pada gula semut relatif 

rendah yaitu dari 2,0-2,4%. Menurut Sardjono et al. (1985) kadar gula pereduksi 

mempengaruhi kekerasan, warna dan rasa gula di mana makin rendah kadar gula 

pereduksi makin coklat kekuningan (terang) warna gulanya. Sebaliknya makin 

tinggi kadar gula pereduksi makin gelap warna gula, disebabkan karena terjadi 

reaksi maillard (browning) yang menghasilkan senyawa berwarna coklat pada 

gula (Winarno, 1984). Kandungan gula pereduksi yang terendah terdapat dari 

sampel gula semut dari pabrik masarang kota Tomohon. Hal ini dapat disebabkan 

oleh ketelitian dalam penanganan nira mulai dari penyadapan di kebun sampai di 

pabrik Masarang kota Tomohon lebih baik dibandingkan dengan tempat-tempat 

lain di Indonesia. 

Gula pereduksi dapat mempengaruhi proses pengkristalan gula. Semakin 

tinggi kandungan gula pereduksi dalam suatu bahan gula, maka akan menghambat 

proses pengkristalan gula (Rumayar et al., 2012). Demikianpun sebaliknya jika 

kandungan gula preduksinya rendah maka akan mempercepat proses 

pengkristalan gula tersebut sehingga memungkinkan untuk diproses menjadi gula 

semut. 

Selanjutnya untuk hasil analisa menurut Pontoh (2013) kandungan sukrosa 

dalam gula aren dapat dilihat dalam Tabel 19. kandungan sukrosa diperoleh 

dengan metode hidrolisa enzim. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa total 
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sukrosa yang terdapat dalam kedua jenis gula aren gelondongan ini lebih rendah 

dari dalam gula semut. Kandungan sukrosa yang tertinggi terdapat dalam gula 

Palmsuiker dan gula semut asal Surabaya. Hal ini disebabkan kedua jenis gula ini 

diproses dari campuran gula semut aren dengan gula putih. Kandungan sukrosa 

dalam gula aren Masarang sekitar 85,35 %, sedangkan kandungan sukrosa dalam 

gula semut Tangerang adalah yang terendah yaitu 79,36%. Gula pasir memiliki 

100 persen sukrosa, sedangkan gula kelapa hanya memiliki sekitar 75 persen 

sukrosa, dengan jumlah glukosa dan fruktosa yang kecil (Rezkisari, 2015). 

Hubungan antara kandungan sukrosa dan kandungan gula pereduksi dalam 

gula aren dapat dilihat dalam Gambar 15, dari gambar tersebut dapat dilihat 

bahwa ada hubungan yang negatif antara kandungan sukrosa dengan gula 

pereduksi dengan tingkat korelasi yang cukup kuat (0,815). Data ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi kandungan gula pereduksi, semakin rendah kandungan 

sukrosa. Hal ini disebabkan oleh karena gula pereduksi dalam gula dihasilkan oleh 

hidrolisis sukrosa oleh enzim invertase yang dikeluarkan oleh ragi yang 

terkontaminasi dalam nira. 
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Gambar 15. Hubungan antara kandungan gula pereduksi dengan kandungan sukrosa 

dalam gula aren. 

Manfaat Gula Aren Terhadap Kesehatan 

Seperti dikutip dari situs kesehatan Livestrong (11 Januari 2011), kalori 

yang terkandung didalam gula aren sebesar 373 kalori lebih kecil dibandingkan 

dengan gula putih sebesar 396 kalori. Meskipun penampakan gula merah lebih 

padat dibandingkan gula putih, namun butirannya lebih kecil dan kalorinya lebih 

besar jika diukur berdasarkan volumenya (Tan,1980). 
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Gula aren merupakan pemanis yang rendah kalori sehingga tidak akan 

menyebabkan obesitas. Berikut ini beberapa manfaat gula aren untuk kesehatan 

tubuh, sesuai dengan apa yang tertera di kesehatan.blogekstra.com. Adapun 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Suheri, 2016) : 

1. Sumber Antioksidan 

Di dalam gula aren terdapat kandungan antioksidan dalam jumlah yang 

banyak. Kandungan antioksidan tersebut mempunyai kemampuan untuk 

menangkal radikal bebas, sehingga dapat melindungi tubuh dari ancaman 

penyakit yang berbahaya seperti kanker kulit. 

Menurut Rohdiana (2001) contoh dari antioksidan alami adalah vitamin 

C, vitamin E, dan β-karoten. Adanya antioksidan alami maupun sintetis dapat 

menghambat oksidasi lipid, mencegah kerusakan, perubahan dan degradasi 

komponen organik dalam bahan makanan sehingga dapat memperpanjang 

umur simpan. 

2. Mengobati dan Mencegah Penyakit Anemia 

Gula aren mempunyai kandungan zat besi yang cukup tinggi. 

Kandungan zat besi tersebut mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

produksi sel-sel darah merah sehingga dapat mengobati dan mencegah 

penyakit anemia atau kurang darah. 

3. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh 

Di dalam gula aren terdapat beberapa unsur kimia yang mempunyai 

kemampuan untuk melancarkan sistem peredaran darah, sehingga fungsi dan 

kinerja semua organ-organ tubuh menjadi lebih optimal. Kemudian, 

kandungan unsur kimia di dalamnya juga berfungsi untuk meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh. 

4. Menstabilkan Kadar Kolesterol didalam Darah 

Gula aren memiliki kandungan niacin yang berperan untuk 

menstabilkan kadar kolesterol di dalam darah. Kandungan niacin tersebut 

juga berfungsi untuk menghaluskan dan menjaga kesehatan kulit. 

5. Meningkatkan Sistem Pencernaan 

Kandungan zat niacin yang terdapat di dalam gula aren juga 

mempunyai kemampuan untuk meningkat sistem pencernaan, sehingga tubuh 
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terhindar dari masalah gangguan pencernaan dan dapat menyehatkan organ-

organ pencernaan. 

6. Melancarkan Sirkulasi Darah 

Salah satu masalah yang dapat menyebabkan penyakit yang serius, 

yaitu sirkulasi udara yang tidak lancar. Sirkulasi udara yang tidak lancar 

dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, menyumbat saluran 

peredaran darah, menurunkan kinerja jantung dan dapat meningkatkan resiko 

terkena penyakit kardiovaskular. 

7. Menghangatkan Tubuh 

Kandungan nutrisi dan unsur kimia yang ditemukan di dalam gula aren 

mempunyai kemampuan untuk menghangatkan tubuh sehingga suhu tubuh 

tetap stabil dan dapat terhindar dari penyakit flu. 

8. Baik untuk Diet 

Pada umumnya, orang yang sedang menjalani program diet cenderung 

menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Namun, hal 

ini berbeda dengan gula aren karena gula aren dapat baik untuk diet. Sebab, 

gula aren merupakan pemanis yang rendah kalori. 

9. Mengobati Sariawan 

Kembali lagi pada kandungan niacin yang terdapat di dalam gula aren. 

Kandungan niacin tersebut mempunyai kemampuan untuk mengobati 

sariawan, caranya cukup menempelkan gula aren pada bagian mulut yang 

mengalami sariawan. 

10. Dapat Dijadikan Sebagai Campuran Ramuan Obat 

Gula aren biasanya banyak digunakan sebagai campuran ramuan obat 

karena selain berfungsi sebagai pemanis, gula aren juga mempunyai 

kemampuan untuk memaksimalkan ramuan obat tersebut. 

Kandungan Nutrisi Mikronutrien Dalam Gula Aren 

Gula aren banyak dikonsumsi sebagai salah satu bahan pemanis alami yang 

cukup aman bagi tubuh, selain itu kandungan dalam gula aren tersebut cukup 

penting peranannya untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi 

tertentu. Beberapa kandungan mikronutrien dalam gula aren adaah thiamine, 

nicotinic acid, riboflavin, niacin, ascorbatic acid, vitamin C, vitamin B12, 
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vitamin A, vitamin E, asam folat, protein kasar dan juga garam mineral. Berikut 

manfaat kandungan mikronutrien yang ada dalam gula aren yang cukup banyak 

dalam bidang kesehatan yaitu (Sintia, 2011) : 

1. Zat Riboflavin yang  membantu pembentukan sel darah merah, menghasilkan 

antibodi, bersama enzim juga menghasilkan energi yang diperlukan tubuh 

manusia, bersama vitamin A memperbaiki selaput mukosa pada saluran 

pencernaan, menghambat kerusakan sel pada saat proses produksi energi, 

memperbaiki sistem kerja jaringan dan saluran pencernaan tubuh. 

2. Zat Thiamine yang berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme energi, 

memperkuat sistem syaraf dan otot, serta membantu tubuh dan memakai 

protein. 

3. Zat Niacin yang berfungsi sebagai koenzim dalam metabolisme glukosa, 

lemak dan alkohol, membantu kesehatan kulit, sistem syaraf dan sistem 

pencernaan, menurunkan kadar kolesterol LDL, serta meningkatkan fungsi 

kerja otak. 

4. Zat Nicotinic Acid yang mencegah dan menghaluskan bekas jerawat, 

kemudian mencegah sembelit dan wasir. 

5. Zat Ascorbic Acid yang memiliki fungsi antibiotik, mencegah rematik, flu dan 

asma, dapat mencegah kanker, menciptakan sistem imunitas, memperkokoh 

tulang dan sendi, bersifat antioksidan dan mampu menangkal radikal bebes. 

6. Zat Calsium yang dapat melancarkan peredaran darah, menormalkan tekanan 

dara, menyeimbangkan tingkat keasaman darah, dan mencegah osteoporosis 

(keropos tulang), mencegah penyakit jantung dan menurunkan resiko kanker 

usus 

7. Vitamin B6 dan lain-lain yang berguna untuk metabolisme protein dan 

karbohidrat, membantu dalam produksi sel-sel darah merah, serta membantu 

sistem imunitas tubuh. 

Indonesia merupakan penghasil terbesar dalam produksi gula aren terbaik. 

Gula aren memiliki kandungan senyawa alami tidak seperti gula biasa. Gula aren 

selain memiliki kandungan senyawa alami seperti yang telah disebutkan. Gula 

aren juga memiliki kandungan selenium lumayan tinggi, sehingga dapat 
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bermanfaat untuk melemaskan urat saraf. Selenium pada gula Aren membuatnya 

mampu membantu menghilangkan kram dan nyeri saat menstruasi (AKG, 2016). 

Antioksidan Gula Aren 

        Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam 

tubuh (Kumalaningsih, 2006). Antioksidan dalam bahan makanan dapat berasal 

dari kelompok yang terdiri atas satu atau lebih komponen pangan, substansi yang 

dibentuk dari reaksi selama pengolahan atau dari bahan tambahan pangan yang 

khusus diisolasi dari sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan 

makanan. Adanya antioksidan alami maupun sintetis dapat menghambat oksidasi 

lipid, mencegah kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam 

bahan makanan sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001). 

        Antioksidan alami dapat diperoleh dari beragam sumber bahan pangan, 

seperti sayur-sayuran, buah-buahan, rempahrempah, dan lain-lain. Contoh dari 

antioksidan alami adalah vitamin C, vitamin E, dan β-karoten. Menurut Santoso 

(2005), senyawa antioksidan alami dalam tumbuhan umumnya adalah senyawa 

fenolik dan polifenolik, seperti golongan flavonoid, turunan asam sinamat, 

kumarin, tokoferol, dan asam-asam organik polifungsional. Golongan flavonoid 

yang memiliki fungsi sebagai antioksidan meliputi flavon, flavanol, isoflavon, 

katekin dan kalkon, sedangkan turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam 

ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain (Santoso, 2005). 

         Di dalam gula aren terdapat kandungan antioksidan dalam jumlah yang 

banyak. Kandungan antioksidan tersebut mempunyai kemampuan untuk 

menangkal radikal bebas, sehingga dapat melindungi tubuh dari ancaman penyakit 

yang berbahaya seperti kanker kulit (Suheri, 2016). 

Indeks Glikemik Gula Aren 

         Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit dengan karakteristik 

hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau 

kedua-duanya. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2007, prevalensi DM di daerah urban Indonesia untuk usia di atas 15 tahun 

sebesar 5,7%. Diantara tipe-tipe diabetes melitus, DM tipe II merupakan tipe 
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penyakit diabetes yang paling banyak diderita. Diabetes Melitus (DM) tipe II 

sangat berhubungan erat dengan pola hidup dan bersifat progresif, sehingga dalam 

penatalaksanaannya diperlukan kontrol gula darah agar keadaan tidak memburuk 

dan menurunkan risiko komplikasi (Marion, 2008). 

         Salah satu cara untuk mengontrol gula darah adalah dengan pengaturan diet. 

Upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan indeks glikemik (IG) pangan. 

Berdasarkan penelitian dengan subjek normal dan diabetes menunjukkan IG 

rendah terbukti menurunkan glukosa post-prandial, respon insulin serta 

memperbaiki glukosa darah keseluruhan dan konsentrasi lipid (Trinidad dan 

Trinidad, 2003; Wolever et al., 2008). World Health Organization (WHO) 

merekomendasikan konsumsi makanan dengan Indeks Glikemik (IG) rendah 

untuk membantu meningkatkan pengendalian glukosa darah, namun tetap 

memperhatikan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi (Beber, 2004). 

        Indeks glikemik pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

yaitu rasio amilosa dan amilopektin, gula dan daya osmotik, kandungan serat 

pangan, pati resisten, lemak, protein, dan zat anti gizi, serta proses pengolahan 

makanan, meliputi ukuran partikel dan gelatinasi pati (Marion, 2008; Rimbawan 

dan Albiner, 2004). Prinsip diet Indeks Glikemik (IG) rendah yaitu terdiri dari 

jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dan tinggi serat 

(Rimbawan dan Albiner, 2004). 

        Salah satu bahan makanan yang tinggi serat ialah nira aren. Nira aren sebagai 

bahan baku pembuatan gula merah. Gula aren memiliki cita rasa yang sangat 

manis dibandingkan dengan gula biasa pada umumnya yang mengandung bahan 

pemutih gula atau campuran pemanis buatan. Gula aren terutama digunakan 

sebagai pencegah diabetes, sebagai bahan pemanis pada pembuatan jenang dan 

dodol (Herbal, 2014). 

        Proses pengolahan gula aren untuk diabetes dilakukan dengan 

mengumpulkan nira dari lengan bunga jantan dalam sebuah bumbung bamboo, 

yang disadap pada umur 8 sampai 16 tahun atau setelah munculnya bunga-bunga 

jantan pada ruas batang yang berada di bagian atas batang (tongkol) pohon. Untuk 

menghindari terjadi fermentasi maka bumbung bambu tempat peampungan nira 
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ditambahkan laru atau kawao yang berfungsi untuk pengawet nira alami (Herbal, 

2014). 

       Setelah nira cukup terkumpul dari bumbung bambu, dilakukan proses 

perebusan diatas tungku dalam sebuah wajan besar dengan menggunakan kayu 

aren yang sudah tua, untuk menghasilkan gula aren berkualitas. Nira yang diolah 

menjadi gula aren memiliki kalori yang tinggi. Tanda-tanda gula aren yang sudah 

masak yaitu bentuk nira menjadi pekat seperti gulali, berat ketika diaduk dan 

terputus-putus jika kembali diaduk. Demikian pula jika dituangkan ke dalam air 

dingin, cairan pekat ini akan membentuk benang yang tidak putus-putus (Herbal, 

2014). 

Gula aren memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah yaitu sebesar 35 

sedangkan pada gula pasir indeks glikemiknya sebesar 58. Indeks glikemik 

(Glikemix Index) adalah skala atau angka yang diberikan pada rnakanan tertentu 

berdasarkan seberapa besar makanan tersebut meningkatkan kadar gula darahnya, 

skala yang digunakan adalah 0-100. Indeks glikemik disebut rendah jika berada di 

skala kurang dari 50, indeks glikemik, sedang jika nilainya 50-70 dan indeks 

glikemik tinggi jika angkanya di atas 70. Para ahli mengungkapkan nilai indeks 

glikemik yang lebih rendah ini membuat gula aren lebih aman dikonsumsi dan 

tidak menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang signifikan karena gula tidak 

secara langsung memecah glukosa dalam darah, namun melepaskan energi secara 

perlahan sehingga tidak akan terjadi kenaikan atau penurunan kadar gula secara 

serta merta (tiba-tiba), sehingga bisa membahayakan tubuh terutama bagi 

penderita diabetes. Semakin gelap wama gula, maka makanan yang menarik 

wamanya bisa jejak nutrisinya cenderung lebih banyak. (Sintia, 2011). Oleh 

karenanya, gula aren dapat dikonsumsi dengan aman bagi penderita diabetes. 

Sehingga ada istilah gula aren untuk diabetes, karena seringnya dipakai sebagai 

pemanis berbagai makanan agar dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes 

(Herbal, 2014).  

Serat Gula Aren 

        Serat merupakan salah satu sumber makanan yang penting bagi metabolisme 

tubuh kita setiap hari. Sumber makanan berserat sangat banyak dan bermacam-

macam, sehingga fungsi dan kerjanya juga berbeda-beda. Kebutuhan serat orang 
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dewasa setiap harinya sebesar 25 – 35 gram atau 10 – 13 gram serat per konsumsi 

per-1.000 kilokalori (kkal) menu. Dianjurkan anak diatas usia dua tahun cukup 5 

gram serat perhari dan ditingkatkan seiring bertambahnya usia hingga mencapai 

asupan 20-35 gram perhari setelah usia 20 tahun. Pada pola makan modern kita 

saat ini sangat sulit untuk memenuhi jumlah kebutuhan serat ideal setiap hari. 

Bahkan menurut penelitian Puslitbang Departemen Kesehatan Republik Indonesia 

tahun 2001 ditemukan bahwa rata-rata konsumsi penduduk Indonesia hanya 

sekitar 10 gram, atau kekurangan konsumsi serat 15 – 25 gram setiap hari (Depkes 

RI, 2001). 

Gula aren mempunyai kandungan serat yang tinggi yaitu berdasarkan hasil 

penelitian Choong et al., (2016) didapatkan kandungan serat yang ada di dalam 

gula aren sebesar 0,02% yang dipengaruhi oleh kandungan sukrosa. Apabila 

Semakin sedikit kandungan sukrosa pada gula maka semakin besar kandungan 

serat pangan yang dihasilkan. Menurut Winarno (2004) serat pangan umumnya 

merupakan karbohidrat atau polisakarida yang merupakan serat yang dapat larut 

dalam air dan dapat diserap oleh sistem pencernaan dengan baik. Serat dapat 

membantu untuk mencegah dan menghindari obesitas, serat juga membantu tubuh 

untuk menyerap berbagai macam vitamin dan nutrisi yang ada pada makanan 

yang dikonsumsi, karena serat membantu pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh, 

bakteri baik inilah yang bertugas untuk menyerap berbagai nutrisi dan vitamin 

untuk kemudian disebarkan keseluruh tubuh. serat juga bergunah untuk memecah 

tumpukan lemak atau kolesterol jahat dalam tubuh. 

Gula Pasir Versus Gula Aren untuk Kesehatan 

Satu sendok teh dalam gula merah terkandung karbohidrat sebanyak 3 gram, 

sodium 1 mg, dan kalium 10 mg, sedangkan satu sendok teh gula putih 

terkandung 4,2 gram karbohidrat dan tidak mengandung natrium dan kalium. Gula 

merah juga dianggap memiliki kandungan Vitamin B, seperti tiamin, riboflavin, 

dan asam nikotinat. Namun, kandungan nutrisi ekstra tersebut sangat kecil 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan nutrisi tersebut, gula merah 

harus dikonsumsi dalam jumlah yang besar. American Heart Association (AHA) 

menyarankan untuk mengonsumsi asupan gula <100 kcal/hari (25 gram = 6 
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sendok the gula) untuk wanita dan <150 kcal per hari (37 gram = 9 sendok teh 

gula) untuk pria (Sintia, 2011). 

Konsumsi gula pasir berlebihan dalam masa penuaan dapat menyebabkan 

kandungan gula dalam darah meningkat, sehingga terjadi sejumlah reaksi kimia 

yang rnengakibatkan peradangan. Awalnya gula darah akan bereaksi dengan 

mineral dalam tubuh, seperti zat besi dan tembaga, dimana menghasilkan radikal 

bebas yang kemudian akan menyerang selaput lemak gel. Akibatnya, tirnbul 

aliran zat kimiawi penyebab peradangan sehingga menimbulkan kerusakan yang 

lebih parah dan mempercepat penuaan. Untuk mendapatkan tubuh yang lebih 

sehat dan memperlambat tanda-tanda penuaan, maka diperlukan makanan sehat 

yang mengandung kadar gula atau karbohidrat rendah dalam wujud buah-buahan 

dan sayur-sayuran (Sintia, 2011). 

Gula merah aman dikonsumsi orang diabetes dengan tetap memperhatikan 

batasan. Walaupun angka indeks glikemik gula merah dan gula putih berbeda, 

bukan berarti gula merah dapat dikonsumsi dengan bebas. Hal ini dikarenakan 

kalori dan kandungan karbohidratnya hampir setara dengan gula putih, yaitu 

sekitar empat gram karbohidrat dan 15 kalori per sendok teh. Selama penggunaan 

gula merah sebagai pemanis maka dikonsumsi dalam jumlah terbatas. 

Menurut Nasruddin (2013) gula merah berfungsi untuk mengobati luka kecil 

dalam keadaan darurat. Jenis gula ini bertindak sebagai obat anti inflamasi dan 

anti mikroba yang dapat mencegah infeksi. Kemudian untuk perawatan kulit 

khususnya pada wajah, gula merah bermanfaat untuk mencerahkan kulit supaya 

tampak lebih segar. Kandungan zat dari gula merah, yakni butirannya dapat 

mengangkat sel kulit mati agar dapat kembali bercahaya. Cara pembuatan scrub 

kulit wajah dengan gula merah sebagai berikut: 

1. Campurkan scrub dengan setengah cangkir gula merah yang telah digiling 

agar dapat mudah berbaur. 

2. Tambahkan tiga sendok makan minyak zaitun untuk menambah kelembaban 

atau bisa juga ditambah pewangi. 

3. Bahan-bahan tersebut selanjutnya diaduk hingga terbentuk seperti pasta. 

Oleskan scrub tersebut dalam lingkaran dan biarkan selama satu sampai dua 

menit. 
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4. Bilas dengan air hangat sampai bersih. 

5. Untuk mendapatkan hasil maksimal, gunakan terapi ini dua kali dalam 

seminggu. 

Peningkatan Nilai Tambah dan Komersialisasi Produk 

          Kerusakan nira dapat terjadi ketika nira mulai menetes dari tandan dan 

masuk ke dalam tabung bambung (Susanto dan Saneto, 1994). Nira yang keluar 

dari penyadapan harus segera diolah setelah diambil dari pohon, paling lambat 90 

menit setelah dikeluarkan dari bumbung (Sunanto, 1993).  

Untuk mempertahankan kualitas nira yang telah disadap dan akan diolah 

menjadi produk gula dan bahan industri, ada beberapa langkah usaha yang dapat 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

a. Pendinginan 

          Perlakuan pendinginan dapat memperlambat aktivitas metabolisme 

mikroba yang ditandai dengan menurunnya kecepatan pertumbuhan. Kecuali 

mikroba psikhrofil (Winarno, 1980). 

          Pengaruh pendinginan terhadap mikroba dalam bahan pangan tergantung 

pada sifat mikroba dan suhu penyimpanannya. Semakin besar perbedaan suhu 

penyimpanan dengan suhu pertumbuhan optimum mikroba, maka kecepatan 

pertumbuhannya menjadi lambat dan akhirnya terhenti sama sekali. Mendekati 

suhu minimum untuk pertumbuhan mikroba, maka fase adaptasinya (fase lag) 

bertambah lama (Nurwantoro dan Djarijah, 1997). 

b. Pemanasan 

          Pada umumnya proses pembuatan gula merah adalah sangat sederhana 

dengan cara memanaskan nira yang telah terkumpul sampai airnya menguap 

dan setelah mencapai kekentalan tertentu nira kental dimasukkan ke dalam 

cetakan berupa tempurung kelapa atau bambu pendek-pendek (Suhardiyono, 

1995). Nira dituangkan sambil disaring dengan kasa kawat yang dibuat dari 

bahan tembaga, kemudian ditaruh di atas tungku perapian untuk segera 

dipanasi atau direbus. Pemanasan ini berlangsung selama 1 - 3 jam, tergantung 

banyaknya volume nira. Pemanasan tersebut sambil mengaduk-aduk nira 

sampai mendidih. Buih-buih yang muncul dipermukaan nira dibuang, agar 
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dapat diperoleh gula aren tidak berwarna terlalu gelap (hitam), kering dan 

tahan lama. Pemanasan ini diakhiri setelah nira menjadi kental dengan volume 

8% dari volume awal (sebelum dipanaskan) (Sunanto, 1993). 

c. Pengemasan 

          Kemasan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu 

bahan. Pada saat ini pengemasan dianggap sebagai integral dari proses 

produksi di pabrik – pabrik, dan menurut fungsinya, kemasan berguna sebagai : 

1. Wadah untuk menempatkan produk dan memberi bentuk sehingga 

memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan dan distribusi. 

2. Memberi perlindungan terhadap mutu produk dari kontaminasi luar dan 

kerusakan. 

3. Iklan atau promosi untuk menarik konsumen supaya mau membeli. 

           Selain itu kemasan harus ekonomis, mampu menekan ongkos produksi, 

mudah dikerjakan secara masinal, tidak mudah bocor, penyok dan mudah 

dalam penyimpanan, pengangkutan dan distribusi (Syarief dan Irawati, 1988).  

d. Penyimpanan 

        Apabila proses pengemasan sudah berhasil, kemasan harus disimpan 

sebelum dijual untuk pengontrolan kualitasnya yang dapat membatasi daya 

simpan produk (Susanto dan Saneto, 1994). Kerusakan terhadap kemasan yang 

dapat menurunkan kualitas produk karena kelebihan air, pengeringan, panas 

atau kondisi lainnya yang tidak memadai bersifat kumulatif (Desrosier, 1988). 

        Usaha Gula Merah Aren adalah salah satu usaha kecil menengah (UKM) 

yang perlu dikembangkan karena gula merah memiliki peluang sebagai komoditas 

ekspor. Besarnya peluang ekspor komoditas ini didukung dengan ketersediaan 

bahan baku yang cukup tinggi di Indonesia memberikan peluang yang cukup 

besar untuk mengembangkan Usaha Gula Merah Aren. 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 
Keutamaan Gula Aren & Strategi Pengembangan Produk 

KAJIAN ANALISIS DAN SINTESIS 

Strategi Pengembangan Gula Aren 

Ketersediaan Nira Aren Secara Berkelanjutan 

Tanaman  enau  berasal  dari  wilayah  Asia  Tropis  dan menyebar secara 

alami mulai dari India Timur di Sebelah Barat,  hingga  mencapai  Laos,  

Kamboja,  Srilangka, Thailand,  Vietnam,  Malaysia,  Indonesia,  dan  Filipina  di 

Sebelah  Timur  (Deptan, 2009).  Enau  dapat  tumbuh  di berbagai  jenis  tanah  

dengan  ketinggian  antara  0-1.500  mdpl, dengan suhu rata-rata 25 °C dan curah 

hujan 1.200 mm per  tahun.  Di  Indonesia  tanaman  enau  banyak  ditemukan 

tumbuh secara liar pada daerah perbukitan dan lembah, dan berkembang tanpa 

dibudidayakan. 

Indonesia  merupakan  negara  yang  mempunyai keanekaragaman  hayati  

yang  tinggi.  Hal  ini  merupakan salah  satu  strategi  yang  sangat  potensial  

dalam  rangka meningkatkan  produktivitas,  kualitas  serta  daya  saing komoditas  

tanaman  melalui  pendekatan  pemuliaan  tanaman. Menurut  Carsono (2008)  

melalui  program  pemuliaan tanaman diharapkan dapat menghasilkan beragam 

kultivar unggul  baru,  selain  memiliki  produktivitas  yang  tinggi, juga  memiliki  

beberapa  karakter  lain  yang  mendukung upaya peningkatan kualitas dan daya 

saing. 

Plasma  nutfah  merupakan  sumber  daya  alam  keempat selain sumber 

daya air, tanah dan udara yang penting untuk dilestarikan.  Dalam  bidang  

pertanian,  plasma  nutfah banyak  dikaji  dan  dikoleksi  dalam  rangka  

meningkatkan produk  pertanian  dan  penyediaan  pangan  karena  plasma nutfah  

merupakan  sumber  gen  yang  berguna  bagi perbaikan  tanaman  baik  gen  

untuk  ketahanan  terhadap penyakit,  hama,  gulma  dan  ketahanan  terhadap  

cekaman lingkungan  abiotik.  Selain  itu  plasma  nutfah  juga merupakan  

sumber  gen  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk peningkatan kualitas hasil tanaman 

(Sari, 2013). 

Upaya  untuk  mempertahankan  kelestarian  plasma nutfah  dapat  dengan  

cara  melaksanakan  eksplorasi  pada berbagai  lokasi  untuk  mendapatkan  

berbagai  koleksi varietas unggul lokal,dan pembuatan lokasi koleksi plasma 
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nutfah  dalam  rangka  budidaya  tanaman  koleksi  dari  hasil eksplorasi.  

Kegiatan  identifikasi  dan deskripsi  tanaman diharapkan  dapat  memberikan  

informasi  keunggulan  dari suatu  plasma  nutfah  berdasarkan  ciri-ciri  khusus  

yang dimiliki  oleh  plasma  nutfah  tersebut  (Litbang Pertanian, 2004). 

Di beberapa daerah, tanaman aren tumbuh secara alami dengan jarak 

tanam yang tidak teratur. Pada umumnya tanaman aren 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,produktifitas rata-rata tanaman aren di tingkat petani rendah, hal ini antara lain 

disebabkan benih yang digunakan umumnya berasal dari benih yang tumbuh 

secara alami di bawah tanaman aren dan pemeliharaan yang kurang intensif. 

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. Budidaya tanaman aren dapat meningkatkan 

produktifitas tanaman dengan penggunaan benih unggul dan pemeliharaan 

tanaman yang dilakukan secara kontinu. 

Pada dasarnya permasalahan yang dihadapi saat ini adalah keberadaan 

tanaman aren yang umumnya belum dibudidayakan secara baik, dan banyak areal 

pertanaman aren yang sudah beralih fungsi dengan tanaman lain atau pemukiman. 

Hal terpenting yang paling mendesak saat ini adalah pelaksananaan budidaya 

tanaman aren. Terkait dengan hal tersebut penyediaan benih bermutu yang berasal 

dari pohon-pohon aren berproduksi tinggi sudah  sangat diperlukan. Hasil 

observasi aren tipe genjah di Kutai Timur selama beberapa tahun, ternyata cukup 

potensial dan dapat dijadikan sumber benih untuk pengembangan aren di wilayah 

Kalimantan Timur dan sekitarnya. Aren Genjah Kutim telah memenuhi syarat 

untuk diedarkan sebagai sumber benih bina dalam pengembangan tanaman aren, 

karena telah dilepas oleh Menteri Pertanian sebagai varietas unggul pada bulan 

Juli 2011. 
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar ketersediaan nira aren dapat 

berkelanjutan adalah dengan dilakukannya penanaman Aren Genjah. Populasi 

aren tipe Genjah cukup potensial untuk dikembangkan, karena selain pohonnya 

pendek dan cepat menghasilkan, produksi nira tinggi sekitar 12 liter per hari dan 

periode penyadapan per mayang cukup lama yaitu > 2 bulan.  

Dalam Seminar Nasional Aren yang diselenggarakan 26 September 2012 

di Hotel Novotel Balikpapan, yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 

Kutai Timur dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang 

mengusung tema “Aren untuk Pangan dan Energi Terbarukan” yang dihadiri oleh 

para pakar aren dari berbagai Penelitian dan Pengkajian, Perguruan Tinggi, 

LSM,   pemerhati aren, pengolah dan pedagang gula aren, petani, instansi Pusat 

dan Daerah yang terkait dengan pengembangan aren, mempunyai salah satu 

tujuan untuk memperkenalkan Aren Genjah yang dikembangkan di desa Kandolo, 

Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. 

Varietas Aren Genjah Kutim telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas 

Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) nomor: 25/pvl/2011, tanggal 21 

Maret 2011.  Kemudian berdasarkan hasil sidang pelepasan tanggal 12 Juli 2012, 

telah ditetapkan menjadi varietas unggul genjah nasional, melalui Surat 

Keputusan Menteri Pertanian nomor: 3879/Kpts/SR.120/9/2011, tanggal 14 

September 2011.  Aren Genjah Kultim ini mempunyai keunggulan antara lain: 

tanaman mulai berproduksi (keluar bunga jantan) pada umur 5 – 6 tahun (sebagai 

pembeda aren type dalam), hasil nira > 12 liter/hari, lama penyadapan > 2,5 bulan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. (a) Tanaman Aren Genjah produktif; (b) Tanaman Aren Dalam produktif 
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Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tanaman  aren  yang  produktif  

memulai  perbungaan pada  umur  lebih  dari  15  tahun,  sedangkan  tanaman aren  

yang  kurang  produktif berbunga  mulai  umur  7-8 tahun.  Tanaman  aren  

memiliki  panjang  tandan (panggkal  bunga)  berkisar  60-90  cm  dan  memiliki 

bunga jantan (arirang) dan bunga betina (Halto). Tetapi yang  berproduksi  

menghasilkan  air  nira  ialah  bunga jantan, sedangkan bunga betina tidak 

menghasilkan air nira  melainkan  akan  menghasilkan  buah  yang  dapat 

dijadikan  kolang-kaling.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Ramadani et al., 

(2008) yang  mengatakan  bahwa untuk  tanaman  aren  yang  pertumbuhannya  

dikatakan baik, biasanya memiliki panjang tandan sekitar 90 cm, dan  Sunanto  

(1993)  yang  mengatakan  bahwa  pada umumnya tanaman aren mulai 

membentuk bunga pada umur sekitar 12-16 tahun.   

 

 

 

 

 

 
Gambar 17. (a) Aren berproduksi  (b) Aren tidak berproduksi. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  bunga betina terlebih dahulu  

muncul sebanyak 2-3 kali pada pelepah  daun  yang  dimulai  dari  ujung  (pucuk) 

kemudian diikuti hingga ke bawah menuju pusat bumi. Setelah munculnya bunga 

betina maka tinggi tanaman aren  tersebut  sudah  mencapai  titik  tinggi  

maksimum, setelah  itu  maka  bunga  jantan  akan  muncul,  dan menurut  

kepercayaan  atau  pengetahuan  masyarakat penyadap aren ketika bunga sudah 

mulai gerai (mekar) dan  sudah  jatuh  ke  permukaan  tanah,  maka  bunga jantan  

tersebut  siap  untuk  disadap.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Sunanto  (1993)  

yang  menyatakan bahwa bunga betina pertama kali muncul pada puncak pohon 

(dibawah tempat tumbuh daun muda), sekitar 6 bulan kemudian, bunga jantan 

tumbuh dibawah bunga betina.  
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Umur  bunga  jantan  untuk  menghasilkan  air nira yang produktif berkisar 

8-9 bulan, kemudian akan memunculkan lagi tunas bunga jantan yang baru yang 

tepat di bawah pelepah atau tandan yang sebelumnya, yang kemudian terus 

menerus hingga menghasilkan 3-4 bunga jantan pada setiap batang tanaman aren, 

yang dimulai  dari  ujung  hingga  panggkal  batang  tanaman aren. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sunanto (1993) yang mengatakan bahwa cirri khas pohon aren 

adalah tumbuhnya  bunga-bunga  yang  berawal  dari  puncak pohon,  kemudian  

disusul  tumbuhnya  bunga-bunga yang semakin ke bawah pada batang pohon dan 

yang terakhir  tumbuhnya  bunga  sudah  mendekati permukaan  tanah. Menurut 

Ramadani et al., (2008)  yang menyatakan bahwa  untuk  tanaman  aren  yang 

biasnya menghasilkan 4-5 tandan bunga jantan. Berikut proses produksi air nira 

yang dapat dilihat pada Gambar 18. 
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Gambar 18. Bagan alir proses produksi air nira. 
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Diversifikasi Produk Olahan 

1. Gula Aren Cetak 

Gula aren adalah gula yang diperoleh melalui proses pemekatan nira aren 

sehingga  memiliki  kandungan  air  yang  rendah  dan  pendinginan  sehingga 

mengeras. Gula  aren  sangat  mudah  mengalami  kerusakan  karena  sifatnya  

yang higroskopis. Oleh karena itu, dibutuhkan proses pengemasan yang baik 

agar gula aren tetap bermutu baik pada saat penyimpanan. 

Nira yang telah dipanen kemudian dimasak, proses pemasakan nira 

membutuhkan waktu hampir satu hari. Hasil penyadapan nira aren pada pagi 

hari dimasak kemudian nira yang diperoleh pada sore hari ditambahkan pada 

nira yang telah dimasak pada pagi hari. Nira dimasak hingga mengental dan 

berwarna kecoklatan kemudian diaduk hingga siap dilakukan pencetakan 

dengan menggunakan cetakan tradisional yang terbuat dari bambu). Berikut 

adalah diagram alir proses pembuatan gula aren cetak pada Gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Diagram alir proses pembuatan gula aren cetak. 

Nira 

Disaring 

Dimasak dalam wajan selama 1,2-2 jam (larutan gula 

encer) 

Dimasak selama 3-4 jam (peueut ngora) 

Dimasak selama 45 menit dengan api kecil  

(peueut kolot) Pendugaan dengan air dingin 

Diangkat dan didinginkan selama 5-10 menit 

Dicetak dan dibugkus 

Gula aren cetak 
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Berikut adalah penampilan fisik dari gula aren yang dapat dilhat pada 

Gambar 20 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Gula aren cetak. 

2. Gula Semut 

Gula semut adalah gula merah berbentuk serbuk, beraroma khas, dan 

berwarna kuning kecokelatan. Proses pengolahan gula semut sama dengan 

pengolahan gula cetak, yaitu tahap pemanasan nira hingga menjadi kental. 

Pada pengolahan gula cetak, setelah diperoleh nira kental, wajan diangkat dari 

tungku,  dilakukan pencetakan, sedangkan pada pengolahan gula semut setelah 

diperoleh nira kental dilanjutkan dengan pendinginan dan pengkristalan. 

Pengkristalan dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan garpu kayu. 

Pengadukan dilakukan secara perlahan-lahan, dan makin lama makin cepat 

hingga terbentuk serbuk gula (gula semut). 

Langkah selanjutnya adalah pengeringan gula semut. Pengeringan 

dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pengeringan dengan sinar matahari 

selama 3-4 jam dan (2) pengeringan  dengan oven pada suhu 45
o
C-50

o
C selama 

1,5-2,0 jam. Untuk keseragaman ukuran butiran, dilakukan pengayakan I 

menggunakan ayakan stainless steel ukuran 18-20 mesh. Butiran gula yang 

tidak lolos ayakan akan dikeringkan ulang dan dilanjutkan dengan penghalusan 

butiran. Penghalusan ukuran butiran dengan grinder mekanis, diikuti dengan 

pengayakan II.  

Gula  semut  aren  merupakan  salah  satu  produk turunan  aren  yang  

memiliki  nilai  ekonomis  yang tinggi dan memiliki prospek yang sangat bagus 

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan karena permintaan akan  gula semut 
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aren ini tidak pernah menurun dan selama ini kebutuhan masih belum 

terpenuhi baik untuk kebutuhan  ekspor  maupun  kebutuhan  dalam  negeri. 

Hasil 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.  Terkait dengan  

permintaan  dalam  negeri,  kebutuhan  gula semut terbesar datang dari industri 

makanan dan obat yang  tersebar  di  sekitar Tangerang.  Sementara  untuk 

pasar lokal, permintaan tertinggi terjadi pada saat dan menjelang bulan puasa 

ramadhan. Di pihak lain, untuk permintaan ekspor, banyak datang dari Jerman, 

Swiss dan Jepang (BI, 2009). Skema pembuatan gula aren dan gula semut 

secara tradisional dapat dilihat pada Gambar 21. 
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Gambar 21. Skema pembuatan gula aren dan gula semut secara tradisional. 
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Persiapan dan pemekatan nira 

Pemekatan lanjutan 

Sentrifugasi masakan gula 

Pengeringan gula 

Pengepakan gula 

Gambar 23. Diagram alir proses pengolahan gula kristal aren. 

Berikut adalah tampilan dari proses pengkristalan gula semut dari gula 

aren yang dapat dilhat pada Gambar 22 berikut : 

 

Gambar 22. Proses pengkristalan gula semut. 

3. Gula Kristal 

Gula kristal adalah gula aren dalam bentuk butiran  menyerupai gula 

semut, dengan ukuran butiran mengikuti gula pasir dari nira tebu.  Gula kristal 

dibedakan dari gula semut dari ukuran kristalnya, yaitu gula kristal tidak dapat 

melewati ayakan berukuran 20 mesh, sedangkan gula semut dapat melewati 

ayakan tersebut.  Sebagai gambaran pengolahan gula kristal yang dilakukan di 

unit pengolahan gula kristal di Masarang-Tomohon Sulawesi Utara dilakukan 

secara mekanis.  Pengolahan gula kristal dari nira aren terdiri atas beberapa 

tahap: (a) persiapan dan pemekatan  nira, (b) pemekatan lanjutan, (c) 

sentrifugasi  masakan gula, d) pengeringan dan pengepakan gula yang dapat 

dilihat pada Gambar 23.   
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Berikut adalah tampilan dari gula aren kristal yang dapat dilhat pada 

Gambar 24 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Gambar 24. Gula aren kristal. 

Bahan baku nira aren berasal dari petani aren di wilayah Tomohon dan 

sekitarnya.  Nira aren mudah mengalami fermentasi secara alami, sehingga untuk 

keawetan nira agar tidak menjadi masam sebelum pengolahan, petani melakukan 

pemanasan hingga nira mendidih,kemudian didinginkan.  Proses penguapan nira 

menjadi gula membutuhkan energi panas yang cukup besar, yang berasal dari 

energi panas  bumi  dalam bentuk  uap panas dari Pertamina Lahendong, yang 

letaknya sekitar unit pengolahan.  Uap panas yang dibutuhkan yaitu saturated 

stream sekitar 0,5 ton/jam dengan suhu kurang lebih 107
o
C pada tekanan 1 

kg/cm².  

Nira aren yang berasal dari petani dilakukan  pemekatan awal (pH nira  6-8) 

dengan menggunakan open pan  hingga diperoleh larutan nira agak kental  

berkadar gula 50-60%. Pemekatan lanjutan menggunakan  close open, diperoleh 

gula yang kering namun saling lengket antar butiran gula. Proses selanjutnya yaitu 

butiran gula disentrifus pada unit sentrifugal, dengan kecepatan  1200 rpm agar 

terbentuk kristal gula yang agak kering dan tidak lengket antar butiran. 

Selanjutnya butiran gula dikeringkan sehingga diperoleh gula kristal yang 

memenuhi standar SNI. Pengolahan gula kristal di Masarang Tomohon memiliki 

kapasitas produksi sekitar 1 ton/hari, membutuhkan niraaren segar  sebanyak 

10.000-15.000 l/hari, dengan   gula kristal yang diperoleh  dikategorikan cukup 

baik. 
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Palm  sugar  merupakan  produk  nira aren yang berbentuk gula merah 

kristal yang sangat  unggul  untuk  digunakan  sebagai bahan  pangan  dan  

berefek  fungsional  bagi kesehatan.  Kelebihan  palm  sugar  adalah memiliki  

aroma  khas  yang  merangsang selera,  bentuk  karamelnya  bertekstur  halus dan 

lembut, memiliki Indeks Glisemik (IG) yang  sangat  rendah  yaitu  IG  35,  

artinya penyerapan  glukosa  berlangsung  lambat sehingga  menurunkan  kadar  

gula  darah pada penderita diabetes, tidak menyebabkan obesitas  atau  

kegemukan,  proses pengolahannya  tidak  menggunakan  bahan kimia  sehingga  

lebih  aman  untuk dikonsumsi  dan  mengandung  unsur farmakologi  yang  

bermanfaat  seperti riboflavin,  thiamin,  niacin,  asam  askorbat, kalsium  dan  

lain-lain.  (Alam et al., 2007;  Rahim dan Haryadi, 2008) 

Secara umum, pembuatan  gula merah  (gula  batok)  meliputi  proses  :  (1) 

penampungan  nira,  (2)  penyaringan  nira,  (3) pemasakan,  dan  (4)  pencetakan.  

Jika  yang diinginkan produk akhirnya adalah gula cetak, maka nira yang sudah 

dimasak akan dituangkan  (dicetak)  dalam  batok  tempurung  kelapa. Sedangkan  

untuk  mendapatkan  gula  semut, nira  yang  sudah  dimasak  diaduk  secara  

perlahan-lahan  sampai  berbentuk  butiran,  kemudian diayak. 

Untuk  memperoleh  gula  aren  yang berkualitas  tinggi  tentunya  sangat  

tergantung pada  kualitas  nira  yang  diproses.  Menurut Joseph et  al.,  (1994)  

nira  yang disadap  pada pagi  hari  memiliki  pH  lebih  rendah  dari  nira yang  

ditampung  pada  sore  hari.  Nira  yang disadap pada pagi hari kadar sukrosanya 

lebih rendah dari nira yang disadap sore hari. Hal inikarena pada siang hari 

penguapan lebih besar dibanding  pada  malam  hari.  Hasil  analisis Joseph et  al.,  

(1994)  mengungkapkan  bahwa perlakuan  terhadap  penampungan  berpengaruh  

nyata  terhadap  kadar  sukrosa  nira  yang disadap  pada  sore  hari,  tetapi  tidak  

berpengaruh  nyata  pada  sukrosa  yang  disadap pada  pagi  hari.  Nira  yang  

digunakan  sebagai bahan baku gula sebaiknya berkadar sukrosa di atas 12 persen. 

Nira aren yang mengandung gula antara 10-15% ini dihasilkan dari usaha 

penyadapan tongkol (tandan) bunga, baik bunga jantan maupun bunga betina 

(Hasbullah, 2001). Namun  biasanya, tandan bunga jantan yang dapat 

menghasilkan nira dengan kualitas baik dan jumlah yang lebih banyak. Oleh 

karena itu penyadapan nira hanya dilakukan pada tandan bunga jantan. Nira aren 
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cepat mengalami perubahan menjadi asam karena terjadi proses fermentasi. 

Proses fermentasi mulai terjadi pada saat nira keluar dari tandan pohon aren, 

karena nira memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. 

Di samping itu biasanya wadah penampung nira tidak bersih dan sudah 

terdapat mikroba sehingga proses fermentasi berlangsung dengan cepat. Setelah 

nira menetes dan keluar dari tandan bunga, nira langsung berhubungan dengan 

udara bebas kemudian nira menetes jatuh ke wadah penampungan. Nira yang baru 

menetes dari tandan bunga mempunyai derajat keasaman (pH) sekitar 7, tetapi 

karena pengaruh keadaan sekitarnya cairan itu mudah mengalami kontaminasi 

oleh mikroba dan terjadi proses fermentasi sehingga pH nira menurun (Sardjono 

dan Dachlan, 1988). 

Bahan dasar untuk pengolahan gula cetak aren adalah nira yang masih 

segar, rasa manis, tidak berwarna dengan pH 6-7 dan total asam 0,1%. Mutu gula 

cetak yang dihasilkan ditentukan oleh bahan baku, yaitu nira. Apabila pH < 6, nira  

tidak diolah menjadi gula tetapi diolah menjadi cuka atau alkohol. Untuk 

mendapatkan nira yang memenuhi syarat sebagai bahan baku pembuatan  gula, 

wadah penampung nira di pohon dicuci dengan nira yang mendidih. Nira yang 

ditampung dengan wadah ini memiliki pH 6,2-7,0 dan kadar sukrosa 11-14,9%. 

Gula cetak diperoleh dengan cara menguapkan air nira dan dicetak dalam 

berbagai bentuk, antara lain ukuran setengah tempurung kelapa, ukuran balok,  

ataupun bentuk lempengan. Pengolahan gula cetak aren dilakukan oleh industri 

rumah tangga. Gula yang dihasilkan digunakan sebagai pemanis, penyedap dan 

pemberi warna pada berbagai jenis makanan. 

Secara rinci, proses pengolahan gula cetak yaitu dengan cara  nira disaring, 

dituangkan kedalam wajan yang telah berisi nira hasil sadapan sore hari 

sebelumnya yang telah dipanaskan lebih dahulu, kemudian dimasak di atas 

tungku. Dalam proses pemanasan nira akan berbuih putih dan meluap, untuk 

mencegah agar buih tidak tumpah dilakukan pengadukan. Pemanasan dihentikan 

pada saat larutan nira menjadi kental dan berwarna coklat kemerahan. Untuk 

mengetahui waktu penghentian pemanasan, larutan nira panas diteteskan ke dalam 

air. Apabila tetesan larutan ini mengental maka pemanasan dihentikan. Wajan 

diangkat dari tungku, larutan diaduk kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. 
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Cetakan yang biasa digunakan adalah tempurung kelapa, dan bambu ukuran kecil 

yang telah dipotong dengan ukuran panjang 8-10 cm. Setelah kering, gula 

dikeluarkan dari cetakan dan dikemas menggunakan daun pisang kering atau 

plastik. 

Adapun penyiapan peralatan dalam proses produksi gula aren antara lain 

adalah : 

1. Wajan 

Wajan  digunakan  pada  proses pemasakan, terbuat dari alumunium, tahan 

karat  dan  asam. Sebelum  dan  sesudah digunakan,  wajan  dicuci  dahulu  

untuk mencegah  kontaminasi. Pencucian dilakukan segera setelah 

pemakaian. 

2. Anyaman Bambu 

Alat  ini  berfungsi  untuk  menjaga buih  agar  tidak  tumpah  saat  

pemasakan.  Sesudah digunakan hendaknya dicuci dan disimpan dalam 

keadaan bersih. 

3. Kotak kayu 

Kotak  kayu  digunakan  sebagai tempat pengemasan.   Sebelum  digunakan 

kotak  kayu  harus  dalam  keadaan  kering dan dilapisi plastik polipropilen 

atau daun pisang.  

4. Plastik polipropilen 

Plastik  polipropilen  digunakan sebagai  pelapis  didalam  kotak  kayu  dan 

sebagai pelindung  gula  agar  tidak berkontak langsung dengan udara.  

5. Sabit sadap 

Sabit sadap digunakan untuk memotong  mayang  sebelum  diambil niranya.  

Sabit harus dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan, serta dicek 

ketajamannya sebelum digunakan.  

6. Pembelah kayu bakar 

Pembelah  kayu  bakar  yang digunakan berupa kampak, bogem, golok, dan 

pahat. 
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7. Pengaduk nira 

Pengaduk  nira  terbuat  dari  kayu. Pengaduk  nira  harus  dicuci  sesudah 

digunakan untuk menghindari kontaminasi dan disimpan pada tempat yang 

bersih. 

8. Tungku 

Tungku  yang  digunakan  terbuat dari  batu  bata  atau  dari  tanah  liat  yang 

disusun  sedemikian  rupa  sehingga memiliki satu lubang tempat 

memasukkan bahan  bakar  kayu.    Dalam  hal  ini  dapat pula  digunakan  

kompor  minyak  atau kompor khusus berbahan bakar gas. 

9. Bahan bakar 

Bahan  bakar  yang  digunakan adalah  kayu,  sekam  padi,  serbuk  kayu, 

minyak tanah dan gas. 

10. Cetakan gula 

Cetakan  gula  dapat  berupa potongan  bambu  berbentuk  silinder  atau dapat  

menggunakan  steinlessteel. Sebelum  digunakan,  cetakan  gula  harus 

direndam  air  dahulu  untuk  memudahkan pelepasa gula dari cetakan.  

Cetakan gula setelah digunakan harus dicuci agar tidak terjadi kontaminasi. 

11. Jerigen 

Jerigen  harus  dicuci  sebelum digunakan  untuk  mencegah  tumbuhnya 

mikroorganisme  perusak  nira. Jerigen harus  secara  rutin  diturunkan  dan  

dicuci bersih sebelum dipakai kembali.  

Namun dalam proses pembuatannya, para pengrajin tidak memperhatikan 

standar sanitasi dan higienitas sehingga memberikan dampak pada penurunan 

mutu dan nilainya. Selain hal ini juga terdapat bahan tambahan makanan kimia 

dan berbahaya yang ditambahkan dalam proses pembuatannya. Hal ini dilakukan 

karena masyarakat belum sadar betul dalam hal dampaknya bagi konsumennya. 

Hal-hal diatas menjadi hal penting untuk dapat di perbaiki dan menjadi objek 

pengabdian untuk dapat meningkatkan  mutu dan nilai tambah serta nilai guna 

produk olahan pertanian khususnya gula aren. 

Sanitasi dalam produksi olahan pangan juga  merupakan hal penting dari 

semua ilmu sanitasi karena banyak lingkungan kita yang baik secara langsung dan 

tidak langsung berhubungan dengan suplai makanan manusia. Sanitasi pangan 
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tidak dapat dipisahkan dengan sanitasi lingkungan dimana produk makanan 

disimpan, ditangani, atau dipersiapkan dan dari praktik saniter serta higienitas 

individu yang harus menangani makanan. 

Dalam praktik di industri pangan tindakan sanitasi pangan meliputi (1) 

pengendalian pencemaran, (2) pembersihan (3) tindakan aseptik. Pengendalian 

pencemaran mencakup pembuangan sampah dan menjauhi pencemar. 

Pembersihan dilakukan dengan pencucian sedangkan tindakan aseptik dilakukan 

dengan peralatan atau sarana untuk menghindari mikroba. Di industri pangan 

tindakan sanitasi tidak dapat dilakukan secara sebagian-sebagian melainkan harus 

disemua jalur dan mata rantai operasi industri dari sejak pengadaan bahan mentah 

sampai produk akhir dipasarkan. 

Dengan diberlakukannya standar sanitasi dan higienitas, maka akan 

memberikan manfaat yaitu (1) meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

Kualitas produk pangan yang dihasilkan dapat ditingkatkan dengan menerapkan 

higienitas dan sanitasi dalam setiap mata rantai pengolahan. Seperti : contoh 

memilih bahan baku yang berkualitas, karena pemilihan bahan baku yang 

berkualitas dapat menghasilkan produk pangan yang berkualitas pula. (2) 

meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepercayaan dari konsumen terhadap 

produk yang dihasilkan oleh produsen akan meningkat seiring dengan produknya 

yang memiliki kualitas baik. Produk dengan kualitas yang baik akan diperoleh 

jika pengolahan yang dilakukan memperhatikan dan menerapkan aspek-aspek 

higienitas dan sanitasi. Konsumen akan terlindung dari penyimpangan mutu dan 

bahaya dari pangan. Masyarakat setempat menjadi paham bahwa produk yang 

baik dihasilkan dari proses pengolahan yang baik pula dengan penerapan 

higienitas dan sanitasi. Maka dari itu, konsumen akan terlindungi dari 

penyimpangan mutu dan bahaya pangan seperti adanya bakteri penyebab diare 

atau E. coli yang terdapat dalam pangan yang telah diolah, adanya cita rasa dan 

penampakan pangan yang menyimpang dari standar. (3) menurunkan kejadian 

penyakit  akibat makanan.  Food borne diseases merupakan penyakit yang terjadi 

akibat mengkonsumsi suatu makanan. Food borne disease dapat disebabkan oleh 

banyak faktor, diantaranya yaitu dari kondisi makanan yang kurang bersih. 

Kejadian  food borne disease ini banyak terjadi dikalangan masyarakat.  Oleh 
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karena itu, jika dalam proses pengolahan makanan telah menerapkan aspek 

higienitas dan sanitasi, maka kejadian food borne disease dikalangan masyarakat 

dapat dikurangi. 

Penerapan Standar Pelayanan Makanan dan Minuman ASEAN   

Analisa  penerapan  Standar  Pelayanan  Makanan  dan  Minuman  ASEAN  

secara  empiris dikelompokkan menjadi 9 kriteria utama yang tersaji dalam Tabel 

20 berikut. 

Tabel 20. Standar Pelayanan Makanan dan Minuman ASEAN. 

Kriteria Utama Persyaratan 

Desain dan kontruksi tempat   Lantai, dinding  dan  langit-langit  harus  

mampu    dibersihkan dan mampu menyerap 

minyak, partikel makanan atau air. 

 Sistem ventilasi cukup untuk menghilangkan 

asap dan uap dari tempat makanan. 

 Pelaksanaan  langkah-langkah  untuk  menjaga  

wilayah  bebas dari hewan dan hama.   

Fasilitas  Pasokan air yang memadai. 

 Sistem pembuangan limbah dan air limbah 

yang efektif. 

 Penyimpanan  yang  memadai  guna  

menampung  volume  dan jenis sampah serta 

materi daur ulang. 

 Fasilitas toilet memadai yang bebas gangguan 

serta jauh dari penyajian makanan. 

Makanan dan peralatan 

penyimpanan 

 Bersihkan  penyimpanan  makanan  untuk  

mencegah  kotoran dan kemungkinan 

kontaminasi. 

 Penyimpanan  makanan  mentah  harus  

dipisahkan  dari penyimpanan makanan yang 

siap dimakan. 

 Gunakan penyimpanan makanan yang sesuai. 

  Suhu lemari es dan freezer untuk makan yang 

harus disimpan beku (misalnya: daging, 

makanan  laut,  produk  susu  ikan) harus 

dijaga denganbaik untuk menjaga kualitas 

produk. 

Pengolahan Bahan  

Pangan 

 Penyimpanan perlengkapan pelayanan sekali 

pakai (misalnya: priring kertas, gelas, serbet, 

plastik peralatan) harus dijauhkan dari tanah. 

 Pemrosesan makan harus diolah secara tepat 

dan aman. 

 Penyediaan  fasilitas  cuci  tangan  yang  

memadai,  termasuk sabun dan handuk kertas. 

Pembuangan makanan  Penggunaan perlatan yang bersih (misalnya: 
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kesehatan dan kebersihan 

penjamin makan  

sendok, sepatula atau  perangkat  meracik  

makan  lain)  dan/atau  sarung tangan plastik 

untuk meminimalkan kontak langsung dengan 

tangan. 

  Identifikasi kadaluarsa makanan yang jelas. 

 Pemisahan jelas atas makanan yang akan 

dibuang. 

Kebersihan  Penyaji  makan  harus  bebas  dari  luka  

terbuka  atau  penyakit menular. 

 Penyaji makan harus menjaga kebersihan diri. 

 Penyediaan  pelatihan  staf  dalam  kebersihan  

dan  kesehatan operasi makanan. 

Pemeliharaan    Menjaga tempat makanan memenuhi standar 

kebersihan. 

 Bersihkan  dan  disterilkan  peralatan  makan  

dan  minuman sebelum digunakan. 

 Pemeliharaan perlatan sesuai standar 

kebersihan. 

Tingkat kualitas  Cantumkan  label  pada  item  beracun  

(Misalnya:  deterjen, pemutih) dan simpanlah 

jauh dari makanan. 

 Pemeliharaan  perlengkapan  dan  peralatan  

secara  rutin  agar berada dalam kondisi baik. 

 Peralatan makan atau minuman harus dalam 

kondisi baik. 

 Menyediakan  mekanisme  atau  platform  

umpan  balik pengunjung terkai pelayanan. 
Sumber : BSN SNI Valuasi, 2013. 

 

Studi Kasus “Potensi Start-Up Produk Gula Aren Inovatif Berkhasiat Obat” 

Indonesia, memiliki lahan suboptimal yang terbagi atas 123,1 juta Ha lahan  

kering dan 33,4 juta Ha lahan basah (rawa) (Haryono, 2013). Khusus untuk lahan 

sub optimal dengan karakteristik tanah masam, di Kalimantan Selatan terdapat 

seluas 2.189.535 Ha dari total keseluruhan 2.238.606 Ha  (Mulyani dan Syarwani, 

2013). Komoditas yang dapat tumbuh dan berkembang pada karakteristik lahan 

yang demikian salah satunya adalah tanaman aren (Arrenga pinnata Merr).  

Untuk perluasan tanaman aren di Kalimantan Selatan mencapai 10.911.452 Ha.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil penyusunan peta pengembangan industri agro 

Kalimantan Selatan Tahun 2015, aren menempati urutan ke enam dalam target 

pengembangan untuk hilirisasi dan komersialisasi (Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kalsel, 2015). 
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Selain itu terdapat 203 jenis koleksi tanaman obat khas Kalimantan yang 

saat ini berada di Kebun Raya Banua, merupakan aset sumberdaya asli 

Kalimantan yang berpotensi sebagai bahan baku penunjang dalam pembuatan 

gula aren inovatif yang sebelumnya pada hasil riset Tahun I dan Tahun II sudah 

menghasilkan SOP memproduksi gula aren inovatif sesuai SNI.   

Tujuan dari penelitian melakukan proses hilirisasi dilanjutkan dengan 

komersialisasi yang memiliki unique selling proposition (USP). USP 

dimaksudkan real or perceived benefit of a good or service that differentiates it 

from the competing brands and gives its buyer a logical reason to prefer it over 

other brands. USP is often a critical component of a promotional theme around 

which an advertising campaign is built.  Hal tersebut terdapat pada 12 elemen 

keunggulan pada  matriks USP. Produk maupun layanan baru  dan inovatif 

dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi terlepas apakah bekerja sendiri, bekerja 

untk perusahaan for profit maupun organisasi non profit dinamakan start up (Eric 

Ries, 2011). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hesty H et al., (2016) 

penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu penerapan standar proses produksi 

sesuai hasil rekayasa proses, uji kualitas produk sesuai SNI.013743.1995 dan start 

up produk dan sistem layanan baru yang inovatif untuk pengembangan industri 

inti di daerah.  Khusus untuk metodelogi start up, analisis menggunakan matriks 

Unique Selling Proposition (USP) yang meliputi 12 points yaitu harga, kualitas 

produk, after sales, quantity, range of product, conviniance, promosi, garansi 

produk, customer service, speed of time, jaringan distribusi dan hal lainnya. 

Produk start up dengan memperhatikan  elemen-elemen tersebut kemudian 

dibandingkan dengan produk-produk kompetitor yang dominan. Point yang sangat 

kritis dalam analisis seperti harga jual produk, quality, conviniance dan speed of 

service.   

Hasil dari analisis matriks USP kemudian dilanjutkan dengan analisis 

SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor 

secara sistematis untuk memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan peluang 

dengan menetapkan alternatif strategi. Analisis disusun dengan melakukan Focus 

Group Discussion (FGD) pada level struktur organisasi yang relevan.  Data 
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kualitatif yang berkembang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan 

kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat 

mengevaluasi kelemahan (Weaknesses) dan tantangan (Threats). Setelah 

mengumpulkan informasi yang relevan dari Pakar dan User,tahap selanjutnya 

adalah memanfaatkan informasi tersebut kedalam rumusan strategi. 

Analisis SWOT juga dapat dijadikan dasar evaluasi untuk meningkatkan 

daya saing produk, dimulai dari kaji ulang perubahan mind set pelanggan (user 

need it), kemudian melakukan inovasi sesuai harapan kustomer (user loves it), 

menciptakan good revenue model, dan tersedianya good engine of growth. 

Pada fase pertama, user need it, mengevaluasi sekaligus mengidentifikasi 

kembalikebutuhan Pelanggan yang mungkin belum terpenuhi.  Kelemahan dan 

tantangan merupakan bagian yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada tahap 

pengembangan produk.Fase kedua, user loves it, adalahmerancang dan membuat 

produk sesuai harapan Pelanggan.  Produk diharapkan lebih praktis dan memiliki 

multiple value. Fase ketiga, good revenue model yaitu menentukan model 

bisnisyang paling relevan menunjang fase pertama dan kedua. Selanjutnya pada 

fase terakhir, good engine of growth, yaitu tersedianya sarana danp rasarana yang 

terstandar untuk pemenuhan produk secara kualitas dan kuantitas untuk 

pemenuhan 12 points USP. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menambah jumlah pelanggan. 

Untuk melakukan evaluasi digunakan analisis SWOT. Metode analisis 

dimulai dari penyajian dalam matrik Internal Strategic Factors Analysis (IFAS) 

dan matrik Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS). Kemudian 

membuat Matriks Internal-Eksternal (IE Matrix).  Matriks Internal-Eksternal 

digunakan untuk melihat strategi yang tepat dan dapat diterapkan. 

 Evaluasi menggunakan analisis SWOT dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dengan cara menyusun daftar peluang dan ancaman terkait 

faktor eksternal serta kekuatan dan kelemahan untuk faktor internal.  Matrik 

analisis dimaksud menghasilkan 4 sel kemungkinan alternative strategi 

sebagaimana disajikan pada Tabel 21. 
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Tabel 21. Matriks SWOT 
IFAS 

 

 

EFAS 

 

STRENGTHS (S) 

 

 Tentukan 5-10 faktor 

kekuatan  internal 

WEAKNESSES (W) 

 

 Tentukan 5-10 faktor 

kelemahan  internal 

 

OPPORTUNITIES 

 (O) 

 Tentukan 5-10 

faktor peluang 

eksternal 

 

 

 

 

STRATEGI SO 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

STRATEGI WO 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

 

THREATS (T) 

 Tentukan 5-10 

faktor ancaman 

eksternal 

 

 

 

 

 

STRATEGI ST 

 

Ciptakan strategi yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

 

STRATEGI WT 

 

Ciptakan strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan dan 

menghindari ancaman 

Sumber : Rangkuti, 2008. 

Strategi SO, dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk 

memperoleh dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya, dalam  kontek ini 

tentunya bersaing terhadap kompetitor.  Strategi ST, merupakan strategi dalam 

mengoptimalkan kekuatan untuk mengeliminir tantangan. Strategi WO dijalankan 

dengan memaksimalkan peluang dan meminimalkan kelemahan yang ada, 

sedangkan Strategi WT dilakukan dengan didasari pada kegiatan yang bersifat 

defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta mengurangi 

tantangan yang ada. 

Karakteristik Responden 

Responden yang mengisi matriks USP sebanyak 60 orang.  Mereka adalah 

Calon Pelanggan Produk GSH tetapi juga sering membeli produk kompetitor, baik 

produk X maupun produk Y.   

Pada bagian lain untuk analisis SWOT responden berasal dari kelompok 

pengambil kebijakan seperti kepala dinas SKPD relevan, BAPPEDA, Dewan 
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Riset Daerah (DRD), UMKM, Akademisi, Technopreneur dan Ketua Kelompok 

Petani Aren. 

Hasil Analisis Matriks USP 

Standar operasional dalam proses produksi menjadi garansi produk yang 

sangat penting.  Selain hal tersebut, sampling produk setiap batch senantiasa 

dilakukan untuk menjamin produk berkesesuaian dengan SNI. 013743.1995 

khusus gula aren. Hasil analisis pada tahap start up menggunakan matrik USP 

dengan melibatkan 60 customer pada 3 produk yang diujikan, hasil rata-rata dari 

data kuantitatif yang dikualitatifkan disajikan pada Tabel 22. 

Tabel 22. Rata-rata Respon dari  Responden terhadap Produk GSH dan Produk 

Competitor 

USP POINT OF PRODUCT GSH 
COMPETITOR 

X Y 

Harga Jual Produk Rp. 19.000 per Kg Rp. 16.000 per 

Kg 

Rp. 15.000 per 

Kg 

Kualitas Produk Mengacu SOP dan 

berkesesuaian dengan 

SNI. 013743.1995 

Belum 

Terstandar 

Sedang Proses 

menuju 

Standarisasi 

After  

Sales 

Produk Sistem layanan after 

sales 

Tidak 

memberlakukan 

Tidak 

memberlakukan 

Complain Diberikan by WA Tidak ada Complain di 

tempat 

Qtty Terbatas namun pasti 

karena ditujukan pada 

kekhususan customer 

Ketidak pastian Ketidak pastian 

Range of product Variatif disesuaikan 

dengan users love it 

Monodesign 

dan belum 

memahami 

users love it 

concept 

Variasi terbatas 

dan belum 

memahami users 

love it concept 

Conviniance 

(kemudahan untuk 

membeli) 

Mudah, keutamaan 

pesanan bagi 

Pelanggan 

Mudah tetapi  

tidak pasti 

Mudah tetapi 

butuh waktu 

pemesanan 

Promosi Via Medsos dan 

mengikuti pameran  

Tidak 

melakukan 

promosi 

Melalui 

Pelanggan 

Garansi Produk Memberikan lebih dari 

yang dijanjikan 

Tanpa garansi Garansi terbatas 
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Customer service Menjadikan Pelanggan 

Fanatik 

Konvensional 

dan standar 

Konvensional 

dan standar 

Speed of service 

(Lead Time) 

Dalam hitungan 

menit/jam/maksimal 

hari 

Dalam hitungan 

minggu 

Dalam hitungan 

hari 

Jaringan distribusi Sistem sosial media 

marketing 

Face  to face Sistem distribusi 

bertingkat 

Other Penerapan Sistem 

Teknologi Informasi 

Sistem 

konvensional 

Menggunakan  

Telpon seluler 

(WA dan BBM) 

Sumber : Data primer, 2016 (Hesty H et al., 2016). 

Produk yang dihasilkan dengan menerapkan SOP hasil rekayasa proses 

produksi disebut “Gula Sehat atau GSH”, sementara duaproduk pembanding 

merupakan produk kompetitor (dinamakan produk X dan Y).  Data  yang 

diperoleh diketahui bahwa untuk harga jual produk GSH lebih tinggi yaitu  Rp. 

19.000 per Kg, dibanding harga kompetitor  yang hanya berkisar Rp. 15.000 – Rp. 

16.000 per Kg.  Sementara kualitas produk GSH memang berbeda dikarenakan 

mengacu SOP dan berkesesuaian dengan SNI. 013743.1995.  Kompetitor tidak 

memberikan layanan after sales, Produk GSH di komersialisasikan dengan sistem 

layanan after sales.  Kuantitas produk GSH relatif terbatas namun pasti karena 

ditujukan pada kekhususan customer, sedangkan produk kompetitor cenderung 

berada pada posisi ketidakpastian. Range of product lebih variatif disesuaikan 

dengan users love it mengacu pada a good start up business.  Saat ini produk GSH 

sudah memiliki 9 range of product.  Dari 9 type tersebut terdapat  satu type yang 

memiliki core value proposition terkait kemampuan menekan gula darah. Untuk 

conviniance lebih bersifat sama tergantung pemesanan.  Sementara promosi, 

garansi, cutomer service, speed of service  serta jaringan distribusi menggunakan 

sistem sosial media marketting hanya berlaku pada produk GSH, kompetitor yang 

selama ini menguasai pasar mereka terbatas menggunakan sistem pasar 

konvensional dan face to face.  Hal lain yang menjadi keunggulan produk GSH 

untuk jalinan kemitraan bisnis serta hal lainnya dikembangkan menggunakan 

tools lean Canvas. 
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Total  

Skor EFE 

(2,740) 

 

Analisis Matriks Internal-Eksternal 

Hasil matriks IFE dan EFE diperoleh total rata-rata 2,851 dan 2,936. Dari 

kedua titik tersebut  yang pada Gambar 25, diketahui start up produk GSH berada 

pada sel V yang berarti hold and maintain, atau dengan kata lain lakukan 

pertumbuhan dengan stabilisasi yang lebih difokuskan.  Penetrasi pada pasar yang 

lebih luas dan melakukan range of product merupakan alternative strategi yang 

relevan. 

Total Skor IFE (2,851) 

 

a.  

 

 

I 

Pertumbuhan 

 

 

 

 

 

II 

Pertumbuhan 

 

 

 

III 

Penciutan 

 

 

 

IV 

Stabilitas 

 

 

 

V 

Pertumbuhan 

 

Stabilitas 

 

 

 

VI 

Penciutan 

 

 

 

VII 

Pertumbuhan 

 

 

 

 

 

VII 

Pertumbuhan 

 

 

 

IX 

Likuidasi 

 

 Sumber : Data primer, 2016 (Hesty H et al., 2016). 

                                           Gambar 25. Matrik IE Startup Produk GSH. 

Keterangan : 

I  :  Strategi konsentrasi melalui intergasi vertikal. 

II  :  Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. 

III :  Strategi turn around. 

IV  :  Strategi stabilitas. 

V :  Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas 

 (tidak ada perubahan terhadap laba). 

VI :  Strategi divestasi. 

VII :  Strategi diversifikasi konsentrik. 

VIII :  Strategi diversifikasi konglomerat. 

IX :  Strategi likuidasi atau bangkrut. 

KUAT RATA-RATA LEMAH 

1,0 4,0 3,0 2,0 

TINGGI 

3,0 

MENENGAH 

2,0 

RENDAH 

1,0 

2,936 
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Analisis SWOT 

Formulasi antara faktor internal dan eksternal bertujuan memberikan 

alternative  strategi.  Alternatif strategi dimaksud berupa strategi S-O (Strengths-

Opportunities), W-O (Weaknesses-Opportunities), S-T (Strengths-Threats) dan 

W-T (Weaknesses-Threats). Terdapat 11 (sebelas) alternative strategi untuk 

membuat persevere sebagaimana disajikan pada Tabel 23. 

Tabel 23. Matrik SWOT pada Startup Produk GSH 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

FaktorEksternal 

Kekuatan 

(Strengths) 

Kelemahan (Weaknesses) 

1. Memiliki USP 

2. Kualitas Produk Terstandar 

3. Menerapkan system After 

sales 

4. Produk variatif dan users love 

it 

5. Promosi Berbasis IT 

6. Produk bergaransi dengan 

layanan cepat 

1. Harga lebih tinggi 

dibanding competitor 

2. Kuantitas terbatas dan lebih 

mengutamakan Pelanggan 

3. Bahan baku terbatas 

Peluang 

(Opportunities) 

Strategi S-O Strategi W-O 

1. Image gula aren 

lebih menyehatkan 

2. Plasma nutfah 

Borneo yang bisa 

disinergikan menjadi 

gula aren fungsional 

 

3. Competitor masih 

menerapkan layanan 

convensional 

4. Berlakunya MEA 

sehingga lebih 

memperluas jaringan 

pemasaran 

5. Adanya CVP  pada 

range of product 

- Memperbanyak kuantitas 

produk 

- Mempertahankan Mutu 

- Meningkan USP ke CVP 

- Evaluasi berkesinambungan 

- Meningkatkan Pelayanan 

secara berkelanjutan 

 

 

- Menjaga keberlanjutan 

bahan baku 

- Menciptakan harga bersaing 

dengan tetap 

mempertahankan USP 

Ancaman 

(Threats) 

Strategi S-T Strategi W-T 

1. Kurang tersedianya 

bahan baku 

2. Speed of services 

terkadang masih ada 

dalam waktu 

beberapa hari 

- Menjadikan UMKM sebagai 

kekuatan membangun industri 

inti didaerah melalui inovasi 

pembangunan inklusif. 

- Rasio Value Added dengan 

adanya USP terus 

- Menjalin kemitraan 

bersama kelompok petani 

aren sehingga kuantitas 

produksi lebih terjamin 

dengan kualitas yang 

berstandar. 
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3. Kondisi non-teknis 

dari alam 

mempengaruhi 

kualita snira 

4. Kebun campuran 

yang tidak teratur 

(produktivitas tidak 

maksimal) 

5. Lambatnya regerasi 

pada level Kelompok 

Tani terlihat dari usia 

di atas 35 tahun 

disosialisasikan pada generasi 

muda 

- Bersama Pemerintah Daerah 

Membangun Kebun Plasma 

Aren dan Inti. 

 

 

Sumber : data primer, 2016 (Hesty H et al., 2016). 

Kesimpulan Analisis 

Berdasarkan data dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian yang 

telah dilakukan oleh Hesty H et al., (2016). dapat disimpulkan bahwa Produk 

GSH sangat potensial dikembangkan. Terbukti dari penerimaan prospective 

customers pada saat uji coba produk kepasar sebagai bentuk Minimum Viable 

Product (MVP) saat Lean Startup. Produk GSH secara signifikan mampu 

menyaingi produk competitors.  Keunggulan yang terukur sebagai feedback loop 

dari innovative accounting terhadap MVP untuk terus melakukan perbaikan 

secara berkelanjutan  dapat terlihat dari sisi harga jual mencapai rasio value added 

19% dibanding competitors.   

Perbaikan secara berkelanjutan di follow up dengan melakukan evaluasi 

internal dan eksternal. Total nilai dari EFE lebih besar dari IFE, sehingga peluang 

startup sangat besar. Untuk posisi sel berada di sel V berarti pertumbuhan yang 

berpotensi pada stabilitas.  Strategi konsolidasi secara horizontal dan vertikal 

perlu lebih dikonsentrasikan. Tujuannya untuk defensif yaitu menghindari 

kehilangan atau pengurangan customer serta menambah calon pelanggan baru 

sehingga menjadi customer yang loyal dan fanatik. Dengan demikian 

pengurangan profit  dapat dihindari sedini mungkin dan bahkan dengan proses 

evaluasi startup dapat menentukan keputusan untuk pivot atau persevere. Analisis 

SWOT memberikan alternatif strategi untuk persevere startup yaitu meningkatkan 

kuantitas Produk GSH, melakukan evaluasi serta peningkatan pelayanan secara 

berkelanjutan. 
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 Inovasi untuk Nilai Tambah  

Rekayasa Proses Produksi 

Proses produksi gula aren dimasyarakat mengalami beberapa kendala 

bilamana nira tidak diproses atau dimasak sesegera mungkin. Penurunan pH dan 

nilai brix berakibat pada gula aren yang tidak bisa memadat, dengan kata lain 

disebut “gait”. Hesty et al. (2015) melakukan penelitian mengenai “Rekayasa 

Proses Produksi Gula Aren Fungsional Bernilai Tambah Tinggi”, dalam 

pembuatan gula aren yang dilakukan rekayasa proses produksi, terutama pada sisi 

fungsi gula aren yang mampu bersinergi dengan komponen utama dari panganan. 

Adanya penambahan ekstrak terstandar tanaman khas Kalimantan yang memiliki 

multifungsi (sebagai pencegah “gait” pada nira “juruh” serta kekhasan fungsional 

mengacu efikasi potensi senyawa obat alam) dengan kesesuaian sesuai SNI 

013743.1995 dan meningkatkan nilai tambah pada produk gula aren yang 

dihasilkan sehingga usaha mampu dikembangkan menjadi usaha dengan produk 

yang kompetitif diera MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) (Hesty et al., 2015).  

Rekayasa dalam proses produksi sangat memungkinkan untuk 

meningkatkan nilai faktor konversi produk menjadi lebih tinggi, sehingga 

berdampak pada peningkatan nilai output serta lebih meningkatkan efisiensi nilai 

dari suatu produk. Perhitungan nilai tambah tersebut bertujuan untuk mengukur 

besarnya tambahan nilai yang dapat diperoleh petani dari pengolahan satu liter 

nira menjadi gula aren biasa dan gula aren fungsional (Hesty et al., 2015).  

Hasil rekayasa proses produksi memberikan kualitas yang sangat signifikan 

terutama pada pH, stabilitas brix (TSS), percepatan dalam proses pemasakan gula, 

serta keberadaan senyawa dengan fungsi khusus sebagai antioksidan dan 

antimikroorganisme. Disisi lain dengan rekayasa proses yang dilakukan 

menyebabkan produk gula aren yang dihasilkan nemiliki fungsi sebagai 

penghambat meningkatnya gula darah serta menghambat penyerapan kolesterol 

pada saat uji in vivo. Kondisi tersebut berlangsung pada kadar air produk <10%, 

gula pereduksi rata-rata 6,3%-6,8%, sukrosa rata-rata 62,0%-64,8% pada brix 

mendekati 16 (Hesty et al., 2015). 

Untuk analisis nilai tambah sangat penting memperhatiakan dimensi rantai 

nilai yang dimulai dari primary production, processing, distribution, retail hingga 
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consumer dan sebaliknya. Dalam hal perhitungan nilai tambah, pertambahan nilai 

suatu komoditas terjadi karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, 

ataupun penyimpanan dalam suatu produksi (Hesty et al., 2015). 

Dalam rekayasa proses produksi, hasil penelitian Hesty et al. (2015) 

diperoleh nilai output yang berbeda dengan faktor konversi yang lebih tinggi 

mencapai 23%-26% Pada nilai konversi minimal yang digunakan yaitu 0,23 

dengan harga jual menjadi Rp 17.000,00 diperoleh nilai output sebesar Rp 

3.910,00. Sumbangan input lainnya memang lebih besar yaitu Rp 1.083,00, 

sehingga diperoleh nilai tambah sebesar Rp 777,00 (rasio nilai tambah sebesar 

19,87%).  Hasil riset ini menegaskan bahwa sebelum rekayasa proses produksi, 

nilai tambah sangat rendah (4,81%) akan tetapi dengan dilakukan rekayasa proses 

produksi nilai tambah yang dihasilkan dapat dinyatakan valid karena >15%. 

Preferensi Konsumen terhadap Kemasan Produk Gula Aren 

Preferensi  konsumen  dapat  berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu yang 

lebih disukai  oleh  konsumen.  Preferensi  ini terbentuk  dari  persepsi  terhadap  

produk (Assael, 2002). Menurut Foster (2002), menjelaskan bahwa setiap orang 

bertingkah laku sesuai dengan preferensi mereka, maka banyak tindakan  

konsumen  yang  dapat diramalkan  terlebih  dahulu.  Preferensi konsumen  

terhadap  suatu  barang  dapat diketahui  dengan  menentukan  atribut-atribut  atau  

faktor-faktor  yang  melekat pada  produk  tersebut  yang  dapat mempengaruhi  

seseorang  sebagai pertimbangannya  untuk  memeilih  barang tersebut.  

Pengujian preferensi konsumen bertujuan untuk memilih nilai daya tarik 

yang lebih tinggi jika dilakukan kombinasi bentuk kemasan yang digunakan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Hesty et al., (2016) terdapat enam (6) bentuk 

kemasan terhadap produk gula yang diujikan dalam pengujian preferensi 

konsumen yaitu tempat tinggi (TT), tempat kecil (TK), tempat merah (TM), 

tempat putih (TP), jendela aluminium foil (JA), mika plastik (MP). Berdasarkan 

hasil analisis data yang ada, berikut adalah hasil tingkat kesukaan konsumen 

terhadap kemasan produk gula aren yang disajikan dalam Tabel 24. 
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Tabel 24. Tingkat Kesukaan Konsumen Terhadap Kemasan Produk Gula Aren 

  Tingkat Kesukaan 

No Gambar Kemasan Produk 1 2 3 4 5 6 

1 

 
Tempat Tinggi (TT) 

20 13 6 5 4 9 

2 

 
Tempat Kecil (TK) 

10 10 9 13 9 6 

3 

 
Tutup Merah (TM) 

10 15 7 11 4 10 

4 

 
Tempat Putih (TP) 

3 12 17 9 12 4 
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5 

 
Jendela Aluminium foil 

(JA) 

8 4 9 8 17 11 

6 

 
Mika Plastik (MP) 

7 6 9 10 11 14 

Sumber : Data primer diolah, 2016. 

Berdasarkan Tabel 24 hasil data menunjukkan bahwa kemasan produk 

tempat tinggi (TT) memiliki daya tarik yang sangat disukai sekali oleh konsumen, 

selanjutnya terhadap kemasan tutup merah (TM) yang memiiki daya tarik sangat 

disukai oleh konsumen, diikuti kemasan tempat putih (TP) memiiki daya tarik 

yang disukai oleh konsumen, kemasan tempat keci (TK) memiiki daya tarik yang 

sedikit disukai oleh konsumen, jendela aluminium foil (TP) memiiki daya tarik 

yang biasa saja oleh konsumen dan terakhir kemasan mika plastik (MP) memiiki 

daya tarik yang kurang disukai oleh konsumen. Kemasan tempat tinggi pada 

produk gula aren sangat diminati karena terbuat dari wadah pangan yang didesain 

dengan tampilan sederhana dan ukuran unik yang mampu melindungi produk dari 

benturan kemasan lain (Hesty et al., 2016). Pada umumnya, produk gula aren 

yang dijual dipasaran tidak memiliki merk dagang yang mana tidak dapat 

dibedakan antara produk gula aren yang satu dengan yang lainnya. Dengan 
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adanya merk dagang dari suatu produk dapat memudahkan konsumen dalam 

mengenali suatu produk (Cenadi, 2000). 

Tujuan utama dari perancangan desain kemasan gula aren tradisional tidak 

hanya untuk memperluas target marketnya ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal 

ini target market yang lebih tinggi merupakan supermarket, tetapi juga 

mengenalkan brand menjadi lebih dikenali (brand awareness).  Dalam sebuah 

perancangan akan dibuat sebuah kemasan yang sesuai dengan jenis produknya, 

sehingga produk yang sebelumnya kurang dikenali dapat hadir dengan tampilan 

yang menarik pembeli. Kemasan akan dirancang dengan mengutamakan sisi 

kepraktisan, ekonomis, higienis, serta tidak akan memberatkan produsen dari segi 

produksi serta konsumen dari segi harga. Dengan adanya kemasan, diharapkan 

akan lebih menarik dan mempengaruhi konsumen dalam memilih produk yang 

akan dipilihnya. Karena sebuah kemasan yang baik akan membawa citra tertentu 

pada suatu produk. Terlebih untuk sebuah produk baru, dengan kemasan yang 

unik dan berbeda produk terlihat stand out (Cenadi, 2000). 

Untuk produk UMKM, kemasan adalah hal pertama dalam proses 

membangun branding, karena menurut penyelidikan para ahli, dari seluruh 

kegiatan penginderaan manusia, 80 persen adalah penginderaan yang dilakukan 

melalui penglihatan. Dengan begitu, unsur-unsur grafis dari kemasan yaitu: 

warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf, tata letak, merupakan unsur visual yang 

memegang porsi terbesar dalam penyampaian pesan kemasan secara kasat mata 

(optical communication). Secara keseluruhan, penampilan kemasan harus berdaya 

tarik, baik daya tarik secara visual dan daya tarik dari sisi kepraktisan. Daya tarik 

visuala dalah terkait unsur-unsur grafis, sedangkan daya tarik praktis merupakan 

efektivitas dan efesiensi yang terdapat pada suatu kemasan, misalnya berbagai 

kemudahan yang sehingga kemasan mudah dipajang, dibawa, dibuka, dan lain 

sebagainya. Dalam proses persepsi, daya tarik suatu kemasan akan diserap otak 

sadar dan otak bawah sadar konsumen. Ini pada akhirnya banyak mempengaruhi 

reaksi atau tindakan konsumen di tempat penjualan. Selanjutnya dari sini ketika 

konsumen sudah mengenal produk secara visual, maka hal lain bisa kita bangun 

dalam upaya membangun branding produk (Hesty et al., 2016). 

https://pesandesainkemasan.wordpress.com/
https://pesandesainkemasan.wordpress.com/hasil-kami/
https://pesandesainkemasan.wordpress.com/hasil-kami/
https://pesandesainkemasan.wordpress.com/hasil-kami/


 

78 

 
Keutamaan Gula Aren & Strategi Pengembangan Produk 

Tinjauan Aspek Ekonomi Masyarakat 

Perkembangan Usaha di Indonesia 

Dalam era globalisasi, bangsa Indonesia dituntut untuk maju dan mengejar 

ketertinggalannya di semua sektor. Sektor industri merupakan salah satu sektor 

utama sebagai mesin penggerak ekonomi nasional, di mana sektor industri 

merupakan salah satu prioritas pembangunan ekonomi, dengan tetap 

memperhatikan pembangunan di sektor lain (Maemonah, 2015). 

Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa industri 

dapat dibedakan berdasarkan tingkat investasinya, yaitu : 

1. Industri besar dengan tingkat investasi lebih dari 1 milyar  

2. Industri sedang dengan tingkat investasi 200 juta-1 milyar  

3. Industri kecil dengan tingkat investasi 5 juta-200 juta  

4. Industri kerajinan rumah tangga dengan tingkat investasi kurang dari 5 juta.  

Selain itu, industri dapat digolongkan berdasarkan jumlah tenaga kerja 

(Disperindag dan PM Kabupaten Semarang, 2008), yaitu: 

1. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja antara 100 orang/ lebih, 

2. Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang,  

3. Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang, 

4. Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.  

Usaha kecil sebagai salah satu penyangga dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat yang memiliki berbagai jenis usaha. Keberadaan industri kecil di 

Indonesia telah memiliki peran yang penting didalam perekonomian nasional, 

terutama dalam aspek peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, 

pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan ekspor non migas (Anoraga et 

al., 2002).  

Upaya-upaya pengembangan usaha kecil berdasarkan pasal 14 UU No. 

9/1995 (Anoraga et al., 2002), dirumuskan bahwa Pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam bidang: 

1. Produksi dan pengolahan  

2. Pemasaran  

3. Sumber Daya Manusia  

4. Teknologi 
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Industri kecil pedesaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat 

kemiskinan di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan (Mubyarto,1986).  

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat dan Gapoktan 

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan 

indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk 

menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara 

langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan 

hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam 

penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, 

dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan 

dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan 

perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya (Kemenkes 

RI, 2010). 

Selain menentukan peringkat pembangunan kesehatan kab/kota, IPKM 

dapat menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda) membuat program intervensi 

yang lebih tepat, bahan advokasi ke Pemda agar terpacu menaikkan peringkat 

kesehatannya, perumusan daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (DBKBK), 

dasar penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah, dan 

membantu Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KMPDT) 

dalam membangun kab/kota (Kemenkes RI, 2010). 

Model Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2007 

diterapkan dengan menggunakan data Riskesdas 2013 dan Podes 2011. Secara 

umum skor IPKM tahun 2013 meningkat dibandingkan IPKM 2007. Besaran 

peningkatan tersebut tidak merata, sehingga menyebabkan perubahan peringkat 

antar kab/kota. Skor yang diperoleh dari tahun 2007 dan 2013 dilakukan 

perbandingan untuk melihat perubahan yang dimiliki masing-masing kab/kota. 

Hasil Kab/ Kota yang dilihat perubahannya sejumlah 440 kab/kota, karena 57 

kab/kota lainnya merupakan pemekaran yang belum ada pada tahun 2007. Dengan 

demikian urutan peringkat dari 1 sampai dengan 440. Perubahan yang 

dibandingkan berdasarkan skor dan peringkat. Berikut adalah IPKM Provinsi 

Kalimantan Selatan Model IPKM 2007 yang disajikan pada Tabel 25.
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Tabel 25. IPKM Provinsi Kalimantan Selatan Model IPKM 2007 

No Kode Kabupaten/Kota 

Skor Peringkat 2007 Peringkat 2013* 

IPKM 

2007 

IPKM 

2013* 

Kab/Kota 

dalam 

Nasional 

Kab/Kota 

dalam 

Provinsi 

Kab/Kota 

dalam 

Nasional 

Kab/Kota 

dalam 

Provinsi 

Kab dalam 

Kab dan Kota 

dalam Kota 

1 6301 Kab. Tanah Laut 0,5156 0,6893 213 5 221 3 132 

2 6302 Kab. Kotabaru 0,5120 0,6144 217 6 397 10 301 

3 6303 Kab. Banjar 0,4008 0,5410 388 13 462 13 364 

4 6304 Kab. Barito Kuala 0,4324 0,5813 353 11 444 12 348 

5 6305 Kab. Tapin 0,4688 0,6606 281 10 303 6 210 

6 6306 Kab. Hulu Sungai Selatan 0,4756 0,6224 273 8 381 9 286 

7 6307 Kab. Hulu Sungai Tengah 0,5455 0,6363 158 3 358 7 263 

8 6308 Kab. Hulu Sungai Utara 0,4709 0,6634 277 9 291 5 198 

9 6309 Kab. Tabalong 0,5417 0,6769 163 4 259 4 168 

10 6310 Kab. Tanah Bumbu 0,4774 0,6312 266 7 369 8 274 

11 6311 Kab. Balangan 0,4318 0,6142 354 12 399 111 303 

12 6371 Kota Banjarmasin 0,5723 0,7229 124 2 123 2 74 

13 6372 Kota Banjarbaru 0,6347 0,7522 39 1 46 1 33 

Kalimantan Selatan 0,4793 0,6487 16  25   

Indoonesia  0,6879      

Sumber : Tim Penyusun IPKM Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, 2014. 

Keterangan : Perhitungan Skor IPKM 2013 dengan rumus 2007 
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Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berada pada urutan 16 pada tahun 2007 dan urutan 25 pada 

Kab/Kota dalam Nasional dari perhitungan skor IPKM 2013 dengan rumus 2007. Kolom perubahan skor menjelaskan perbandingan 

skor IPKM untuk tahun 2007 dan tahun 2013. Kolom perubahan peringkat menjelaskan perbandingan peringkat kab/ kota yang 

dicapai pada tahun 2007 dan 2013. Berikut adalah perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tabel 26. 

Tabel 26. Perbandingan IPKM 2007 dan 2013 di Provinsi Kalimantan Selatan 

Kode Kabupaten/Kota 

Peringkat 

IPKM 

2007 

Peringkat 

IPKM 

2013 

Peringkat 

Pengembangan 

IPKM 2013 

Perubahan 

Peringkat 

IPKM 2013 

Perubahan 

Peringkat 

Pengembangan 

IPKM 2013 

6301 Kab. Tanah Laut 213 208 349 Naik Turun 

6302 Kab. Kotabaru 217 368 383 Turun Turun 

6303 Kab. Banjar 388 421 437 Turun Turun 

6304 Kab. Barito Kuala 353 406 427 Turun Turun 

6305 Kab. Tapin 281 287 291 Turun Turun 

6306 Kab. Hulu Sungai Selatan 273 356 324 Turun Turun 

6307 Kab. Hulu Sungai Tengah 158 335 339 Turun Turun 

6308 Kab. Hulu Sungai Utara 277 275 371 Naik Turun 

6309 Kab. Tabalong 163 244 268 Turun Turun 

6310 Kab. Tanah Bumbu 266 345 368 Turun Turun 

6311 Kab. Balangan 354 370 395 Turun Turun 

6371 Kota Banjarmasin 124 119 71 Naik Naik 

6372 Kota Banjarbaru 39 45 125 Turun Turun 

Sumber : Tim Penyusun IPKM Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI, 2014. 
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Berdasarkan Tabel 26 Provinsi Kalimantan Selatan seluruh kab/kota mengalami 

kenaikan tetapi berdasarkan IPKM dengan 30 indikator, sebanyak 12 kab/ kota dari 

13 kab/kota mengalami penurunan peringkat yaitu Provinsi Kalimantan Selatan 

urutan 31 pada Kab/Kota dalam Nasional. Hal ini harus menjadi perhatian terhadap 

indikator-indikator yang ada pada model pengembangan IPKM 2013. 

Menurut Departemen Pertanian (2007) Gapoktan adalah gabungan kelompok 

tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 

efisiensi usaha. Gapoktan sebagai aset kelembagaan dari Kementrian Pertanian 

diharapkan dapat dibina dan dikawal selamanya oleh seluruh komponen masyarakat 

pertanian mulai dari pusat, provinsi, kab/kota hingga kecamatan untuk dapat 

melayani seluruh kebutuhan petani dipedesaan. Pendekatan pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada 

posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil 

pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan 

kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan 

masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku 

tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor 

kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan 

dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek 

hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk 

pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata 

masyarakat. 

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat petani 

(Pambudy dan Adhy, 2001) menuju kemandirian petani, dapat ditempuh dengan 

berbagai upaya sebagai berikut : 

a) Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus 

dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan 

global. Dialog mikro–makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran 
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masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi policy input dan 

policy reform sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan 

atau pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan 

kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan 

rumusan tuntutan kebutuhan setempat atau lokal di wilayah tugasnya masing-

masing. 

b) Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). 

Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan 

diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam 

untuk semua daerah harus ditinggalkan.  

c) Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. 

Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan 

administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi 

atau kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan 

dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan 

pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam 

skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar 

kawasan yang lebih produktif. 

d) Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi 

keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi 

munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar 

diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal 

lainnya dipersilahkan tetap hidup. 

e) Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama 

bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi 

lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta 

hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani 

dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan 

bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat 

sentralistik, topdown dan linier (Sumardjo, 1999) perlu diubah menjadi 
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pendekatan yang lebih dialogis dan hadap masalah. 

f) Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga 

merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka 

tindakan yang hanya berorientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak 

memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada 

kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi 

dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para 

petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada 

pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang 

sangat diperlukan. 

g) Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk 

mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, 

pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun 

adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistim informasi pendukungnya 

yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-

luasnya bagi petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi 

pengembangan usahanya (setidaknya   memalui   mediasi   para   petugas 

penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat). 

h) Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya 

pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai 

contoh adalah keikut sertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses 

pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan. 

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

pemberdayaan masyarakat petani antara lain : 

a) Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan 

berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya 

berfungsinya HKTI, HNSI dan organisasi lokal lainya. 

b) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat 

yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan, 
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misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, 

wilayah, maupun lokal. 

c) Kemampuan kelompok petani dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat 

mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, 

permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan 

lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi jaringan dipembangkan. 

Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku 

ekomomi, baik dari produsen, konsumen, service provider, equipment provider, 

cargo, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik 

maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan 

ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan 

usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta 

jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi atau inovasi baru, 

jaringan pasar, infomasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses 

oleh semua dan tidak tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu (Sasono, 1999). 

d) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-

kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat 

dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), 

juga para petugas penyuluh atau pendamping pemberdayaan masyarakat harus 

meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, 

karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan 

kelompok sasarannya.  

Gula Aren untuk Kebutuhan Industri 

Gula aren yang dilakukan inovasi dapat menjadi produk unggulan dalam negeri 

yang berskala internasional diera MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Salah satu 

inovasi gula aren berbentuk serbuk dikenal dengan nama Palm Sugar. Perubahan 

bentuk inilah yang dapat mendongkrak nilai tambah gula untuk memenuhi kebutuhan 

rasa manis sehari-hari. Konsumen tidak perlu lagi mengiris, mengencerkannya dan 
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menyaring sebelum menggunakannya. Dengan begitu pemakaiannya bisa sesuai 

takaran dan kebutuhan (Adli, 2010). 

Kepraktisan ini membuat kalangan industri pangan ikut melirik. Mereka turut 

berinovasi untuk menciptakan aneka produk baru yang mengandung gula bubuk aren 

yaitu sebagai bahan utama pembuatan permen. Hal ini, dipengaruhi oleh permintaan 

permen dipasaran yang sangat tinggi dari anak kecil sampai orang dewasa karena 

disamping harganya ekonomis. Permen aren memberikan sensasi yang berbeda 

terhadap seseorang yang memakannya seperti menghilangkan rasa ngantuk dan 

kebosanan. Disamping itu, permen gula bubuk aren dapat mencegah penyakit 

diabetes sehingga prospek industri gula bubuk aren saat ini sangat bagus. Hal ini juga 

sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pemilik pabrik permen dalam negeri 

sebagai penyokong dana dan pengelolaan managen pemasaran dan pemilik lahan 

pohon aren sebagai penyedia bahan utama permen (Adli, 2010). 

Sementara itu, kebutuhan gula bubuk aren nasional masih dipasok oleh sentra-

sentra dan industri kecil rumahan, perlu adanya pengolahan gula bubuk aren berskala 

industri besar. Dalam kenyataannya, pengembangan agribisnis gula bubuk aren masih 

menghadapi hambatan teknis, seperti rendahnya keterampilan petani, rendahnya hasil 

produksi dan nilai tambah. Sejumlah standar ketat juga harus diberlakukan meliputi 

kadar air, tingkat kelembaban yang diminta industri biasanya 2 –0.8 % dengan ukuran 

butiran dalam satuan mesh ± 20-30. Setelah itu, produk gula bubuk aren juga harus 

lolos dalam biological test laboratorium dengan hasil negatif untuk kapang dan 

khamir, Bacciluscereu, E. Coli, Salmonella, dan lain-lain (Adli, 2010). 

Peningkatan Pendapatan dari Usaha Gula Aren  

Perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk, letak geografis, dan 

mata pencaharian. Letak geografis dan mata pencaharian penduduk merupakan faktor 

yang berperan penting terhadap perkembangan tersebut (Adriana, 2009). Adapun 

langkah-langkah operasional yang dilakukan terhadap perkembangan ekonomi pada 

industri gula aren, yaitu (1) pelatihan teknis dan managemen, (2) penerapan budaya 

aren secara sistematis dan prasaran pengolahan (3) penerapan budidaya aren secara 
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sistematis untuk meningkatkan posisi tawar petani dapat ditempuh melalui 

pemberdayaan kelompok tani aren dengan mewujudkan sistem pemasaran secara 

kolektif dengan koperasi atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),disertai 

peningkatan keterampilan petani. Dengan pengolahan yang bagus menggunakan 

konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun 

kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat maka 

diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang dapat menanggulangi persoalan 

bangsa Indonesia dari pengangguran (Adli, 2010). 

Timbulnya masalah pengangguran dan kesempatan kerja yang semakin 

menyempit di sektor pertanian maka jalan keluar terbaik adalah program 

industrialisasi. Berdiri dan berkembanganya industri membawa perubahan mata 

pencaharian masyarakatnya, perubahan mata pencaharian terjadi karena bekerja di 

sektor industri lebih menjamin kesejahteraan keluarga daripada bekerja di sektor 

pertanian (Adriana, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian Hesty et al., (2015) mengenai Rekayasa Proses 

Produksi Gula Aren Fungsional Bernilai Tambah Tinggi dengan kesesuaian SNI 

013743.1995 dan peningkatan nilai tambah pada produk gula aren yang dihasilkan 

sehingga mampu dikembangkan menjadi usaha yang kompetitif diera MEA 

(Masyarakat Ekonomi ASEAN). Peningkatan nilai output serta lebih meningkatkan 

efisiensi nilai dari suatu produk yang diperoleh petani dari pengolahan satu liter nira 

menjadi gula aren biasa dan gula aren fungsional ternyata telah membawa perubahan 

dalam masyarakat setempat pada peningkatan pendapatan. 

Hasil Penelitian Hesty et al. (2015) menunjukkan Petani didaerah penelitian 

dapat memproduksi gula aren rata-rata sebanyak 1.440-1.500 Kg per tahun per Petani 

dengan menggunakan input (bahan baku) berupa nira rata-rata sebanyak 7.200-7.500 

L per tahun per Petani. Dalam hal ini terdapat faktor konversi berkisar 0,20. Untuk 

harga jual ditempat berkisar dari Rp 13.000, 00 per Kg. Proses pengolahan gula aren , 

mampu menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 1.200 JKO (Jam Kerja Orang) 

dengan upah sebesar Rp 3.000, 00 per jam per orang.  
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Perhitungan harga menggunakan standar bahan baku diwilayah yaitu Rp 2.050, 

00 per liter dalam proses yang normal input lain penunjang sebesar 425, 00 

sedangkan dengan proses rekayasa biaya input berkisar Rp 1.083,00 karena keperluan 

dibahan bioaktif yang harus diproduksi sebelumnya secara terpisah (Hesty et al., 

2015). Perhitungan nilai tambah usaha yang diperoleh Petani dari usaha pengelolaan 

gula aren pada proses produksi sebelum dilakukan rekayasa proses diperoleh 

pendapatan bersih Rp 2.089.000,00 per bulan  (Moehansyah et al., 2014). Setelah 

dilakukan rekayasa proses produksi, efisiensi dalam hal lama pemasakan, 

kuantitas,dan kualitas rendemen, serta berkurangnya produk gula gagal  karena “gait” 

atau tidak terbentuknya kristal gula (Hesty et al., 2015). 

Dengan memperhatikan nilai output dari gula aren sebesar Rp 2.600,00 per Kg 

(di dapat dari rata-rata harga output dikalikan dengan faktor konversi) dengan harga 

bahan baku Rp 2.050,00 per liter, kontribusi input penunjang Rp. 425,00 diperoleh 

nilai tambah sebesar Rp. 125,00 per Kg, sehingga rasio nilai tambah pada produk 

baru mencapai 4,81% (Hesty et al., 2015). 

Niai Ekonomis Usaha Briket Limbah Kuit Aren  

Pada proses produksi briket limbah aren yang dihasikan, diakukan perhitungan 

biaya kemudian dijadikan acuan untuk menentukan harga jual produk. Metode Harga 

Pokok Produksi (HPP) yang digunakan adalah metode full costing, dengan 

memasukkan seluruh komponen biaya prduksi sebagai unsur harga pokok, yang 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biava overhead pabrik. 

Dalam menentukan harga pokok produksi (HPP) diberlakukan beberapa asumsi, 

dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama 1 kali proses produksi 

(Rina dan Hesty, 2015). 

Berdasarkan hasil peneitian yang dilakukan oleh Rina dan Hesty (2015) asumsi 

dalam perhitungan menggunakan formula yang terbaik diantara formula lainnya 

disajikan pada Tabel 27. 

 

 

. 
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Tabel 27. Perhitungan Harga Pokok Produksi Briket limbah Aren 

No  Uraian Jumlah Satuan Harga (Rp) Total 

1 Kulit aren  1.000 Kg 100 100.000 

2 Tapioka  56 Kg 5.000 280.000 

3 Upah buruh jemur 10 Hari 25.000 250.000 

4 Upah buruh arang 2 Hari 75.000 150.000 

5 Upah buruh cetak 3 Hari 75.000 225.000 

6 Sewa lahan 10 Hari 17.000 170.000 

7 Peralatan/listrik    250.000 

8 Bahan bakar    100.000 

 Jumlah    1.525.000 

Sumber : Data primer diolah, 2015. 

 

Harga Pokok   1.525.000 ÷ 18.750   81,33 

Harga Jual   40%   81,33   113,86 

Penjualan  113,86   18.750   2.134.875 

Harga Pokok  81,33   18.750   1.524.937 

(1.524.937 ÷ 2.134.875) x 100 = 28,5%(609.938) 10HK 

 

Dari harga pokok Rp 81,33 dengan total penjualan selama 1 kali produksi (10 

HK), maka keuntungan yang diperoleh setiap kali produksi sebesar 28,5%. Apabila 

jumlah 1 kg briket limbah aren sejumlah 77 butir maka harga jual briket limbah aren 

per kilogramnya sebesar Rp. 8.768,- harga jual ini lebih murah dibandingkan dengan 

minyak tanah. Perbandingan harga beberapa jenis bahan bakar dapat dilihat pada 

Tabel 28. 
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Tabel 28. Perbandingan niai kalor dan harga bahan bakar dipasaran 

Bahan bakar Niai kalor (Kal/g) Harga (Rp) 

Minyak tanah 11.000 10.000/L 

PG 11.900 6.000/Kg 

Briket imbah kuit aren 4.533,08 8.768/Kg 

Arang kayu 5.000 10.000/Kg 

Sumber : Data primer diolah, 2015. 

Sumber bahan baku briket berasal dari limbah organik yang mudah diperoleh, 

tersedia dalam jumlah yang banyak dan harga yang murah bahkan bisa diperoleh 

secara gratis. Berdasarkan perbandingan nilai kalor pada Tabel 28, diperoleh knversi 

yang didasarkan pada perhitungan berikut : 

Nilai kalor arang kayu  

     X  harga briket arang 

Nilai kalor briket aren 

 
  5.000 

     X  8.768 = Rp 9.671 

            4.533,08 

 

Dari persamaan tersebut, penggunaan briket aren dapat menghemat pengeuaran 

sebesar 1,03% atau Rp 329 daam setiap kigram penggunannya seain itu penggunaan 

briket aren akan berdampak positif bagi lingkungan karena dapat menggantikan kayu  

sebagai bahan bakar, sehingga tidak ada lagi pohon yang ditebang untuk bahan bakar. 

Penerapan green economy secara perlahan dalam keseimbangan lingkungan akan 

terjaga (menjaga ketersediaan O2 dan mengurangi emisi gas rumah kaca) (Rina dan 

Hesty, 2015). 

Tinjauan Aspek Kearifan Lokal 

Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional 

pada suatu tempat, dalam kearifan lokal tersebut banyak mengandung suatu 

pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menenukan 

suatu tindakkan seperti prilaku masyarakat sehari-hari. Pada umumnya etika dan nilai 

moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari 

generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan 
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peribahasa, folklore), dan manuskrip (Suyatno dan Suyono, 2013). Kearifan lokal 

yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut 

dijaga, masing-masing wilayah memiliki kebudayaan sebagai ciri khasnya dan 

terdapat kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. 

Aren (Arenga pinnata) merupakan salah satu sumber daya alam di daerah 

tropis. Distribusinya tersebar luas, sangat diperlukan dan mudah didapatkan untuk 

keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat sebagai sumber daya yang 

berkesinambungan. Di Indonesia pohon aren sebagian besar secara nyata digunakan 

untuk bahan bangunan, keranjang, kerajinan tangan, atap rumah, gula, manisan buah 

dan lain sebagainya (Sumami et al., 2003).  

Tumbuhan ini dikenal dengan berbagai nama seperti nau, hanau, peluluk, 

biluluk, kabung, juk atau ijuk (aneka nama lokal di Sumatera dan Semenanjung 

Malaya); kawung, taren (Sunda); akol, akel, akere, inru, indu (bahasa-bahasa di 

Sulawesi); moka, moke, tuwa, tuwak (Nusa Tenggara), dan lain-lain (Heyne, 1987). 

Tanaman aren  tersebar di seluruh Nusantara dan banyak terdapat khususnya di 

daerah-daerah perbukitan yang lembab. Pohon aren merupakan pohon yang 

menghasilkan bahan baku bagi perindustrian. Populasi tanaman aren semakin 

berkurang  dan  langka  diakibatkan oleh perambahan hutan dan penebangan pohon 

aren tidak diregenerasi dengan tanaman aren muda. Selain itu, populasi aren di alam  

juga  semakin berkurang  akibat  banyaknya  pohon yang sudah tua, sehingga tidak 

produktif lagi sedangkan upaya peremajaan populasi aren belum dilakukan secara 

maksimal (Mujahidin  et al.,  2003;  Murniati dan Rofik, 2008). 

Kearifan lokal di masing-masing wilayah 

a. Kalimantan Selatan 

Penyadapan nira aren dilakukan melalui 2 tahapan yaitu (Fatriani et al., 2012) : 

1. Tahapan prasadap dilakukan sebelum penyadapan nira dilakukan maka terlebih 

dahulu dilakukan perlakuan pendahuluan, yang bertujuan agar nira dapat mengalir 

dengan lancar keluar dari bidang sadapan dengan kegiatan yang dilakukan yaitu 

tangkai tandan yang telah memiliki bunga jantan terlebih dahulu dibersihkan dari 
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pelepah dan kotoran yang dapat mengganggu kegiatan penyadapan. Setelah itu 

tandan bunga dipukul menggunakan martil kayu dan digoyang- goyang keatas dan 

kebawah. Kegiatan ini dilakukan selama 2 kali dalam seminggu.Setelah bau harum 

tercium, tandan diiris dan jika getahnya sudah keluar, maka tibalah saatnya untuk 

mengiris tandan bunga diujung tangkai setebal 0,5 cm. 

2. Tahapan setelah prasadap dilakukan penyadap dengan memanjat pohon aren 

dengan menggunakan bambu yang diikat dengan pohon aren kemudian dilakukan 

penyadapan dengan menggunakan pisau sadap atau parang.  

Hasil sadapan ditampung dalam jirigen yang sudah dibersihkan dan hasil 

penampungan nira yang akan diukur adalah nira yang disadap pada pagi dan sore hari 

dan dinyatakan dalam satuan liter. Setiap kali mengambil dan mengganti jirigen, luka 

bekas irisan tangkai tandan diiris lagi setebal kurang lebih 0,5 cm agar timbul luka 

baru yang memungkinkan keluarnya nira dengan lancar. 

Penyadapan oleh masyarakat di daerah ini biasanya berlangsung selama 12 jam. 

Bagian pohon aren yang di sadap adalah tangkai bunga jantan. Kucuran air nira ini di 

tampung dalam bumbung (batang bambu yang panjangnya antara 1-1,5 meter). 

Bumbung yang telah terisi nira diturunkan. Setelah itu tongkol harus diiris tipis 

kembali untuk membuang jaringan yang mengeras dan tersumbat pembuluh 

kapilernya. Di bawah irisan baru tersebut diletakkan lagi bumbung yang bersih, 

demikian terus menerus selama 3 hingga 4 bulan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hesty et al., (2014) ada tiga 

(3) lokasi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Hulu Sungai Selatan (Desa Padang 

Batung), Hulu Sungai Tengah  (Desa Pandawa) dan Balangan Desa Lampihong). Dari 

tiga (3) lokasi tersebut memberikan satu teknik penyadapan nira aren yang sangat 

uniq berbasis kearifan lokal yaitu diawali dengan membersihkan pelepah yang 

menutupi tandan bunga jantan, mengikat tandan di batasan tara lengan bersih dengan 

lengan bermayang menggunakan ijuk kebatang sebelah atas, selanjutnya mengayun-

ayunkan tandan ke arah kiri dan kanan pohon sebanyak 50 kali dengan simpang 

ayunan berjarak sekitar 30 cm, sambil dipukul-pukul tandan dengan pangkal parang 

pemotong sebanyak 200 kali dari bagian bawah tandan melingkar ke arah atas dengan 
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arah berputar dari kanan ke kiri dan terus ke kanan, tandan diayun lagi sebanyak 50 

ayunansambil dipukul-pukul pada batangtepat di bawah pangkal beberapa kali tetapi 

lebih kuat tetapi tidak sampai melukai tandan. 

Proses ini dilakukan setiap 4 hari, bersamaan dengan tujuan penjarangan butir 

bunga jantan, sehingga nutrisi lebih terfokus pada produksi nira.  Pemotongan 

(bahasa lokal Banjar disebut „penyasapan‟) tandan aren tepat di antara batas lengan 

bersih dan dilakukan pada pagi hari menggunakan pisau sadap yang sangat tajam dan 

bersih agar tidak menjadi busuk. Selanjutnya air nira dibiarkan menetes jatuh ke 

perakaran pohon aren untuk merangsang pohon memproduksi nira lebih banyak 

karena nutrisinya yang dapat menyuburkan tanah sampai air tersebut berhenti 

menetes.  Selanjutnya disadap dengan cara dipotong  setebal 1-2 mm merata pada di 

bidang sadap dan ditampung air nira pada bumbung/jerigen yang sudah bersi ekstrak 

terstandar pada volume 5.000 mL, volume ekstrak sekitar  200 mL. 

b. Minahasa-Sulawesi Utara 

Dalam pemanfaatan pohon aren oleh masyarakat, nira adalah yang paling 

banyak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di desa atau sekitar hutan.  

Pada tanaman aren yang sehat, setiap tandan bunga jantan, bisa menghasilkan nira 

sebanyak 900-1.800 liter/tandan. Pada tanaman aren yang pertumbuhannya kurang 

baik hanya rata-rata 300-400 liter/tandan (Lutony, 1993). 

Nira arena atau di daerah Minahasa, Sulawesi Utara sering dsiebut saguer, dapat 

diolah untuk menghasilkan produk-produk turunan dari nira aren tersebut antara lain : 

cuka aren/saguer, gula, alcohol dan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

pembuatan bioguel (Maliangkay, 2007). 

Komposisi kimia aren dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain varietas 

tanaman, umur tanaman, keadaan tanah, iklim, pemupukan dan pengairan (Goutara 

dan Wijandi, 1985). Menurut Itoh et al., (1985), dalam nira aren segar juga 

mengandung asam-asam organik yang dapat dilihat pada Tabel 29. 
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Tabel 29. Komposisi Asam Organik Nira Aren Segar 

No Kandungan Nutrisi mg/100 g 

  1 Asam Sitrat    0,9 

  2 Asam  tartarat    0,6 

  3 Asam malat  17,0 

  4 Asam suksinat    5,1 

  5 Asam laktat    4,0 

  6 Asam fumarat    0,1 

  7 Asam pyroglutamat    3,9 

Sumber : Itoh et al., 1985. 

Produk turunan dari nira aren yang sering dibuat adalah gula merah yang 

merupakan hasil pengentalan nira, berbentuk cetakan dan berwarna kuning sampai 

coklat tua (Santoso et al., 1988).  Gula merah memiliki tekstur yang tidak terlalu 

keras dan struktur kompak karena itu mudah dipatahkan dan berkesan empuk.  

Menurut Dachlan (1984) gula merah mempunyai rasa alami yang khas yang tidak 

dapat digantikan oleh gula lain. Banyak digunakan sebagai penyedap/bumbu 

masakan, membuat kecap manis dan juga dipakai dalam pengobatan.  Nira nira aren 

mengandung lebih banyak asam malat, dimana dengan komponen menguap lainnya 

berperan memberi rasa asam dan  aroma  spesifik  pada  gula  merah  yang dihasilkan 

(Santoso et a.l, 1988). Kandungan nutrisi gula aren yang dapat dilihat pada Tabel 30. 

Tabel 30. Kandungan Nutrisi Gula Aren 
No Jenis Kandungan Dalam 100 g gula Aren 

  1 Kalori    268 kkal 

  2 Karbohidrat 95 g 

  3 Kalsium    75 mg 

  4 Fosfor    35 mg 

  5 Besi      3 mg 

  6 Air     4 mg 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (dalam Hatta, 1993). 

Kerusakan pun dapat terjadi pada nira saat penyadapan, karena untuk 

memperoleh nira diperlukan waktu yang lama (10-12 jam), sehingga nira menjadi 
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asam, berbuih putih dan berlendir (Goutara dan Wijandi, 1985a). Menurut Jay (1978), 

proses fermentasi nira disebabkan oleh bakteri-bakteri seperti Micrococcus, 

Leuconostac, Streptococcus, Lactobacillus dan Acetobacter, sedangkan khamir yang 

dominan adalah Saccharomyces.  Fermentasi ini terjadi lebih dari 36-48 jam (23 hari) 

selama masa pH turun dari sekitar 7,0 sampai <4,5.  Hal tersebut terjadi karena nira 

merupakan cairan yang kadar gulanya tidak cukup tinggi untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba, bahkan merupakan makanan yang sangat baik untuk 

pertumbuhan mikroba tersebut (Tjiptadi, 1984).  Cairan inilah yang dinamakan cuka 

arena tau di daerah Minahasa, Sulawesi Utara sering disebut cuka saguer. Pengujian 

menunjukkan bahwa rata-rata kadar asam asetat cuka nira aren sebesar 7,20% dan 

memenuhi SNI 01-4371-1996.  Fermentasi merupakan proses salami yang tidak dapat 

diealkkan dari nira aren segar yang manis karena pada bahan tersebut tumbuh 

berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri Acetobacter acetic dan sel-sel 

saccharomyces tuac (Sunanto, 1993).  Jenis ragi  dari genus Saccharomuces, 

misalnya Saccharomices serivisae dikenal sebagai mikroorganisme yang dapat 

memfermentasi gula (glukosa) dan mengubahnya menjadi alkohol dan CO2 

(Budiyanto, 2004). Daulay dan Rahman (1992) menjelaskan kriteria mutu cuka yang 

utama adalah asam asetatnya, cuka memiliki daya simpan yang lama disebabkan 

kandungan asam asetatnya.  Sebanyak 0,1% asam asetat dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembentuk spora penyebab keracunan makanan dan 0,3% asam 

asetat dapat mencegah kapang penghasil metoksin.  Menurut Penelitian yang pernah 

dilakukan oleh The Vinegar Institute, masa penyimpanan cuka tidak terdefinisikan, 

karena kondisinya yang terbilang asam, oleh karena itu cuka tidak memerlukan bahan 

pengawet dan penyimpanan pada suhu rendah.  Dari hasil pengujian tentang cuka nira 

aren, sisa alkohol inilah yang sering dipakai oleh masyarakat luas, khususnya di 

daerah Minahasa,  Sulawesi Utara untuk mengolah saguer yang telah berubah 

menjadi asam dengan cara membuat pelengkap makanan seperti pembuatan gohu 

ikan dan papaya. Produk turunan yang sering diciptakan oleh para petani nira aren 

dari hasil penuaan nira tersebut adalah minuman beralkohol atau di daerah Minahasa, 

Sulawesi Utara sering disebut dengan cap tikus adalah minuman tradisional dari 
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daerah Minahasa, Sulawesi Utara yang mengandung kadar alkohol tinggi.  Proses 

pembuatan dari cap tikus sendiri  yaitu dengan cara destilasi.  Saguer yang telah 

menjadi asam tersebut, dididihkan dan diambil uapnya. Dari uapnya menghasilkan 

buliran-buliran air, buliran-buliran air inilah yang dinamakan cap tikus. 

c. Rejang Lebong - Bengkulu 

Nira diambil melalui proses penyadapan. Nira segar mempunyai rasa manis, 

tidak berwarna, berbau harum, dengan pH antara 5,5-6. Rasa manis pada nira 

disebabkan karena  adanya  gula  (sukrosa,  glukosa,  fruktosa  dan  maltosa).  Selain  

gula,  nira  juga mengandung protein, lemak, air, pati, dan abu serta asam-asam 

organik (sutrat, malat, siksinat,  laktat,  fumarat,  dan  prioglutamat)  yang  berperan  

dalam  pembentukan  cita rasa gula merah yang spesifk (Itoh et al., 1985 dalam 

Wibowo, 2006). 

Penyadapan  nira  telah  dilakukan  secara  turun-temurun  dari  warisan  orang  

tua mereka. Keterampilan, kesabaran, dan keberanian sangat dibutuhkan oleh petani 

aren dalam  proses  penyadapan.  Penyadapan  nira  biasanya  dilakukan  oleh  kaum  

laki-laki. Tahapan teknik penyadapan nira dijabarkan sebagai berikut: 

1. Seleksi tanaman 

Tanaman  aren  yang  akan  disadap  mempunyai  ciri-ciri  bunga  betina  telah  

keluar yang disusul dengan bunga jantan. Bunga jantan telah berwarna coklat 

kehitaman (mulai matang).  

2. Mempersiapkan peralatan sadap 

Peralatan yang diperlukan adalah tangga untuk memanjat, bumbung dari bambu 

untuk  menampung  nira,  palu  dari  kayu  untuk  memukul  batang  manggar, 

golok untuk memotong pelepah dan bunga jantan serta mengiris pangkal bunga 

jantan, tali  sebagai  alat  pengaman,  plastik/kain  untuk  menutup  bunga  jantan  

yang  baru dipotong, dan tali rafia untuk mengikat plastik penutup bunga jantan. 

3. Pembersihan tongkol (tandan)  

Pembersihan  tandan  dilakukan  dengan  membersihkan  ijuk  yang  ada  di  

sekitar tongkol dan membuang dua pelepah daun yang tersisa yang berada di 
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bagian atas dan  bawah  tongkol  bunga  jantan.  Pembersihan  dilakukan  untuk  

mempermudah proses penyadapan. 

4. Pemukulan dan pengayunan  

Bunga  jantan  yang  telah berwarna  kecoklatan  dipukul dengan  palu  yang  

terbuat dari kayu. Pukulan pertama agak keras, selanjutnya dipukul merata 

dengan sangat ringan sebanyak ± 250 kali. Kemudian, tangkai bunga jantan 

diayun beberapa kali. Kegiatan pemukulan dan pengayunan dilakukan setiap 1-2 

minggu sekali selama 4-6 minggu. Kegiatan ini untuk merangsang keluarnya nira 

melalui pembuluh floem. Wibowo  dan  Sasmuko  (2005)  menyebutkan  bahwa  

pemukulan  pada  nira  pada proses  penyadapan  juga  dilakukan  di  daerah  

Sumatera  Utara. Tujuannya  untuk melonggarkan pembuluh  tapis dalam  tandan  

yang  semula padat menjadi terurai atau pecah sehingga memperlancar nira yang 

keluar. Jika pemukulan dan pengayunan  dilakukan  pada  bunga  jantan  masih  

muda  (belum  berwarna  kecoklatan), akan  mengakibatkan  bunga  jantan  rusak  

dan  nira  yang  dihasilkan  sangat  sedikit bahkan tidak keluar sama sekali.  

5. Pemotongan bunga jantan  

Pemotongan bunga jantan dilakukan setelah berwarna coklat kehitaman 

mengkilap, telah keluar minyak, berbau harum, dan mulai didatangi oleh kutu-

kutu atau kumbang.  Pemotongan  dilakukan  menggunakan  golok  yang  tajam.  

Cara pemotongan meliputi  bunga  jantan  dipotong  pada  bagian  pangkal  

keluar  bunga.  Bagian  yang dipotong kemudian dibersihkan/dilap dan ditutup 

dengan plastik transparan/kain selama 2-3 hari dan diikat dengan tali rafia. 

Tujuan penutupan luka tersebut untuk mengatur  nira  yang  keluar  agar  

jumlahnya  stabil.  Bila  nira  yang  keluar  sangat banyak pada saat baru 

dipotong biasanya masa sadap tidak lama dan produksi nira pada bunga jantan 

berikutnya akan menurun drastis.  

6. Pengirisan bunga jantan  

Setelah  2-3  hari,  plastik  dibuka  dan  dilakukan  pengirisan  tangkai  bunga 

jantan. Tangkai  bunga  jantan  dipotong  sangat  tipis  dengan  ukuran  ±  1-2  
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mm.  Alat pemotong harus tajam dan bersih, bisa menggunakan golok atau silet. 

Pengirisan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengambilan hasil sadapan.   

7. Penampungan  dan pengambilan nira  

Nira yang telah keluar, ditampung dengan menggunakan wadah penampung yang 

terbuat  dari  bambu  (bumbung).  Ukuran  bumbung  bervariasi  dengan  panjang 

sekitar  ± 50-100 cm dan diameter sekitar ± 15 cm. Cara menampung yakni 

ujung bunga  jantan  dimasukkan  ke  dalam  bumbung,  kemudian  ditutupi 

dengan plastik/kain  dan  diikat  supaya  tidak  jatuh.  Pemberian  plastik/kain  

dimaksudkan untuk  melindungi  kotoran  atau  air  hujan  agar  tidak  masuk  ke  

dalam  bumbung. Pengambilan  nira  biasanya  dilakukan  2  kali  sehari  pagi  

dan  sore.  Dalam  1  hari, petani mampu melakukan penyadapan 10-30 pohon 

tergantung dari tinggi bunga jantan. Umumnya petani dalam sehari bisa 

memanjat dan menyadap nira sebanyak 12  pohon  dengan  produksi  bisa  

mencapai  ±  60-80  liter  nira.  Bumbung  tempat penampungan nira harus sering 

dibersihkan, karena bila kotor akan menghasilkan nira yang masam. Nira yang 

baru disadap dapat diawetkan dengan mengggunakan bahan  pengawet  alami,  

seperti  kayu  nangka  (Artocarpus  integra  Merr.),  kulit kayu/buah manggis 

(Garcinia mangostana Linn.), batang kawao (Milletia sericea), dan  batang  tuba  

(Derris  eliptica Benth.).  Dengan  menggunakan bahan pengawet alami, 

diharapkan nira lebih terjaga kualitasnya dan gula aren yang dihasilkan akan 

lebih berkualitas. 

8. Pengangkutan dan pengumpulan hasil sadapan  

Nira  yang  diambil  dikumpulkan  dalam  bumbung  yang  lebih  besar  

kemudian langsung diangkut ke tempat pengolahan. Nira hasil sadapan harus 

segera diolah menghindari fermentasi nira (menimbulkan rasa masam) yang akan 

menurunkan kualitas  gula  aren  yang  dihasilkan.  Fermentasi  yang  sangat  

cepat  pada  nira disebabkan  komposisi  senyawa  yang  terkandung  dalam nira.  

Komposisi  senyawa nira secara umum terdiri dari: air (80-90%), sukrosa (8-

12%), gula reduksi (0.5-1%) dan  bahan  lainnya  (1.5-7%).  Dengan  komposisi  
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tersebut,  nira  merupakan  media yang  baik  untuk  pertumbuhan  

mikroorganisme  seperti  bakteri,  jamur  dan  ragi (Wibowo, 2006). 

d. Desa Rancakalong (Irawan et al., 2009) 

1. Penyadapan Nira 

Sebelum dilakukan penyadapan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

seperti persiapan  peralatan  yang  akan  digunakan,  kesiapan  pohon  yang  

akan  disadap  dan pengetahuan mengenai cara penyadapan.yang dapat 

mempengaruhi mutu nira yang akan dihasilkan yang akan disajikan dalam 

Tabel 31 berikut : 

Tabel 31. Peralatan untuk Menyadap Berikut Asal Bahan 
Alat dan 

Bahan 

Asal Bahan Kegunaan Cara 

Memperoleh 

Paninggur Batang/akar  kayu 

Nangka 

(Artocarpusintegra 

Merr.) 

Alat  untuk  

memukul-mukul  

langari dengan  

tujuan  untuk 

memperlancar 

keluarnya nira 

Buat sendiri 

Bedog Besi Untuk membuka 

salumpit (pelepah)   

Beli dari 

pandai besi 

Lodong Awi  gombong 

(Dendrocalamus 

giganteus Munro.) 

Untuk menampung 

nira 

Buat sendiri 

Sigai Awi  tali (Gigantochloa 

apus)/awi  surat  (G. 

pseudoarudinaceae) 

Tangga untuk 

menaiki pohon are 

Buat sendiri 

Peso 

sadap 

Besi Untuk memotong 

ujung langari 

Beli dari 

pandai besi 

Tali ijuk Ijuk (Arenga pinnata 

Wurmb) Merr 

Untuk mengikat 

lodong pada pelepah 

daun 

Buat sendiri 

Tali 

Pengaman 

Tali  ijuk  (Arenga 

pinnata  (Wurmb.)  

Merr.)/tali raffia 

Untuk sabuk 

pengaman penyadap   

Beli 

Jeuntas Awi tali (Gigantochloa 

apus)/awi  surat  (G.  

Pseudoarudinaceae 

Untuk  pijakan  

penyadap  saat 

menyimpan,  

menyadap,  dan 

mengambil lodong 

Buat sendiri 
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Penyadapan dapat dilakukan pada pohon aren yang sudah berumur 10-12 

tahun dan setelah bunga jantan mekar (tua). Berdasarkan hasil wawancara, 

ciri-ciri bunga jantan yang sudah tua dan siap untuk disadap dapat dilihat dari 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

 Barenghor, yaitu langari terlihat sudah beukah atau mekar dan bagian 

dalam bunga (benang sari) berwarna kuning. 

 Humangit, yaitu tercium bau langari yang sangat tajam apabila kita 

berada  di bawah pohon  aren  tetapi  apabila  berada  di  atas  pohon  

aren,  bau  langari  ini  tidak  tercium sama sekali.  

 Jeugang, yaitu disekitar tandan langari keluar getah yang sangat lengket. 

 Lumejar, yaitu langari sudah berwarna hijau tua, hitam atau ungu 

kehitaman.   

Persiapan penyadapan dimulai dengan membersihkan batang pohon aren dari 

ijuk dan membuka salumpitnya (pelepah), kemudian disigaian (memasang 

sigai) dan memasang jeuntas. Selanjutnya dilakukan proses ninggur, ngayun, 

dipagas dan  dipoko. Lebih jelasnya kedua proses tersebut akan dijelaskan di 

bawah ini. 

2. Proses Ninggur dan Ngayun 

Ninggur dan  ngayun ini merupakan salah satu upaya yang banyak 

dilakukan oleh para  penyadap  pada  umumnya  sebelum  penyadapan  nira  

dimulai.  Ninggur  adalah  proses pemukulan  tandan  bunga  jantan  dengan  

cara  memukulkan  sebatang  kayu  yang  disebut dengan paninggur pada 

tangkai bunga jantan dengan arah memutar mulai dari ujung ke arah pangkal,  

kemudian  sebaliknya  sebanyak  3-6  kali  putaran  yang  dilakukan  secara  

perlahan dan hati-hati.   Proses ninggur ini dapat dilakukan pagi, siang 

ataupun sore hari sebanyak 1-2 kali  dalam  seminggu  selama  1  bulan.  

Pemukulan  tandan  bunga  jantan  ini  dilakukan  lebih keras daripada 

sebelumnya pada saat proses ninggur hampir berakhir, yaitu sekitar minggu 

ke-3  dan  ke-4.  Pada  proses  ninggur  ini  disertai  juga  dengan  proses  

ngayun,  yaitu menggoyang-goyangkan  tandan  bunga  jantan  pada  saat  
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sebelum  dan  sesudah  ditinggur. Ngayun  setiap  kalinya  dilakukan  

sebanyak  20-30  kali  ayunan.  Kedua  proses  ini  dilakukan dengan tujuan 

untuk memperbesar pori-pori dan melunakkan tandan bunga jantan, sehingga  

nira mudah keluar. 

3. Dipagas dan Dipoko 

Setelah  proses  ninggur  dan  ngayun  selesai,  selanjutnya  dilakukan  

proses magas/dipagas  dan  poko/dipoko.  Dipagas,  yaitu  memotong  ujung  

tandan  bunga  jantan dengan  menggunakan  pisau  sadap,  kemudian  

dibiarkan  1-2  hari  sampai  niranya  keluar. Apabila  dari  tandan  bunga 

jantan  tersebut keluar  buih/busa,  maka  buih yang keluar  harus dibersihkan  

dengan  cara  tandan  bunga  jantan  disayat  tipis  menggunakan  pisau  sadap 

kemudian digosok dengan ijuk. Buih atau yang disebut kekejoan ini dapat 

menyebabkan nira menjadi asam. 

Selanjutnya,  setelah  tandan  bunga  jantan  bersih  dari  buih,  tandan  

bunga  jantan tersebut dibungkus dengan daun waluh gedè/labu (Cucurbita 

pepo) dan didiamkan kembali selama  1-3  hari.  Pembungkusan  ini  dikenal  

dengan  istilah  dipoko.  Menurut  responden, proses pembungkusan ini 

ditujukan untuk menarik nira agar keluar lebih banyak. Hal tersebut 

disebabkan karena daun waluh gedè tersebut mengandung asam yang dapat 

menarik nira (Muchtadi & Sugiono, 1992). Jika setelah dipoko banyak nira 

yang keluar, maka tandan bunga jantan tersebut sudah bisa untuk disadap. 

Sebelum memulai proses penyadapan, umumnya para penyadap di Desa 

Rancakalong ini mengadakan ritual penyadapan terlebih dahulu.  

4. Ritual Penyadapan 

Ritual penyadapan di Desa Rancakalong dikenal dengan istilah jeunah. 

Ritual jeunah ini hanya dilakukan 1 kali untuk setiap pohon aren, yaitu hanya 

dilakukan pada saat pohon akan disadap untuk pertama kalinya. Nama jeunah 

sendiri diartikan dari tandan langari yang pertama kali muncul dan disadap 

dari masing-masing pohon aren, sedangkan tandan yang ke-2 disebut adi 

jeunah, yang ke-3 disebut bengkel dan yang ke-4 sampai seterusnya disebut  
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kelesed. Menurut hasil wawancara dari beberapa informan kunci, tidak ada 

yang mengetahui asal-usul  penamaan  setiap  tandan  langari  tersebut.  

Pengetahuan  itu  diperoleh  para penyadap dari cerita yang sifatnya turun 

temurun.  

Ritual jeunah ini dilakukan oleh pemilik aren sehari sebelum proses 

nyadap dimulai. Dalam ritual ini biasanya pemilik aren membuat sesaji untuk 

upacara. Sesaji yang disajikan yaitu  berupa  bubur  beureum,  bubur  bodas,  

puncak  manik,    kupat,  dupi,  leupeut,  congcot  

ketan,serta  rurujakan  seperti  rujak  asem,  rujak  cau,  rujak  kalapa,  dan  

rujak  seureuh. Kemudian dilakukan prosesi ngukus, dengan membakar 

kemenyan diatas sabut kelapa yang dilengkapi  dengan  seuseupeun,  yaitu  

berupa  rokok  dan  cerutu.  Untuk  ngukus  ini  ada beberapa  responden  

yang  memintanya  langsung  kepada  sesepuh  Desa  Rancakalong. 

Selanjutnya  sesaji tersebut  disimpan  dalam tampan/nyiru  dan  dibawa  ke 

kebun, kemudian disimpan  dibawah  pohon  aren  yang  akan  disadap.  

Sambil  membakar  kemenyan,  pemilik aren  yang  melaksanakan  ritual  

tersebut  mengucapkan  jampe-jampe/amitan  khusus  yang sifatnya turun 

temurun juga. 

Perbedaan Penambahan Bahan dalam Proses Pengolahan Gula Aren di 

Berbagai Daerah 

Mayoritas penduduk di lokasi penelitian (Wumbu Buro, Balo, Wulung Kura, 

Enano dan Tangkeno) mata pencaharian tambahannya sebagai pengrajin gula aren. 

"Ee gola" atau nira aren disadap 2 kali sehari (pagi dan sore hari). Pengambilan nira 

aren dari pohonnya dengan menggunakan "ondo" tangga dari "tari mambe" 

Giganthochloa sp. ditampung dalam "rue" wadah atau lodong dari bambu. Agar gula 

yang dihasilkan berkwalitas baik dan nira tidak mudah fermentasi sehingga rasanya 

asam, maka wadah nira tersebut sebelum digunakan dibersihkan dengan "pooso" 

semacam sikat panjang terbuat dari daun "agel" Cotypha utan yang dipotong-potong 

dengan lebar sekitar 2 cm, setelah lodong itu dipanaskan. Untuk tujuan yang sama 

penyadap nira di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun memasukkan daun 
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"parenpeng" Macaranga javanica (Bl.) M.A. atau akar "kawao" Millettia sericea 

(Vent.) Wight & Arnott kedalam lodong (Rahayu dan Harada, 2004). Sedangkan 

penyadap nira di pulau Bali memasukkan "jenggot resi" Usnea barbata L., daun atau 

buah manggis Garcinia mangostana L. dan kulit kayu "bodung" G dulcis (Roxburgh) 

Kurz ke dalam lodong (Arinasa dan Sumantera, 2000). Dalam proses pemasakan nira 

aren, ditambahkan potongan kulit kayu nangka Artocarpns heterophyllus Lamk atau 

kulit kayu "kira" Garcinia celebica L. dan sedikit air kapur sirih. Tujuan pemberian 

air kapur dan potongan kayu tersebut agar nira aren mudah mengental dan berwarna 

merah kecoklatan. Penggunaan kulit kayu nangka dalam proses pemasakan nira aren 

ternyata juga digunakan oleh masyarakat suku Kutai di Kalimantan Timur (Siagian et 

al.,1995). Fungsi ke 2 jenis potongan kayu tersebut di atas dapat diganti oleh kayu 

"tanga" Jatropha curcas L., namun penggunaan kayu ini jarang sekali. Menurut 

pengrajin pembuat gula aren, penambahan kayu tanga dapat menyebabkan rasa gula 

terasa pahit. Menurut Sunantyo dan Utami (2000), kapur sirih dan kulit kayu nangka 

berperan sebagai bahan pengawet nabati dalam proses pembuatan gula, sedangkan 

getah atau kulit kayu manggis Garcinia spp. berperan sebagai pengawet nira. 

Tinjauan Aspek Lingkungan Berkelanjutan 

Pemanfaatan Bagian-Bagian dari Tanaman Aren 

Pembangunan pertanian dengan segala kebijakannya di Indonesia pada 

hakekatnya bertujuan untuk (1) Meningkatkan produksi dan pendapatan petani,(2) 

Menambah lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran yang diharapkan dapat 

menekan kemiskinan, (3) Menjaga kelestarian Sumber Daya Alam, dan (4) 

Meningkatkan devisa negara. Subsektor perkebunan merupakan salah dari satu 

subsektor pertanian yang secara tradisional telah mampu menghasilkan devisa bagi 

negara melalui ekspor hasil perkebunan (Pulungan, 2013). 

Mengingat kelestarian sumberdaya alam dan keberlanjutan sistem pertanian erat 

kaitannya dengan penduduk atau masyarakat petani setempat, maka pengembangan 

sistem pertanian berkelanjutan berbasis tanaman perkebunan/tahunan merupakan 

pilihan yang sangat strategis. Untuk maksud tersebut, maka perlu dipilih jenis 
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komoditas yang tepat agar di samping dapat berkembang baik pada kondisi lahan 

marginal, juga dapat memberikan pendapatan yang tinggi bagi petani serta 

pengembangan ekonomi secara regional atau kawasan.(Allorerung, 2007). 

Secara ekologis aren memiliki keunggulan sebagai tanaman konservasi. 

Tanaman aren bisa bertumbuh subur di tengah pepohonan lain dan semak-semak, 

karenanya untuk penanaman aren tidak diperlukan kegiatan land clearing, aren 

adalah jenis pohon yang ramah lingkungan. Dengan akarnya sedalam 6-8 meter , 

pohon aren sangat efektif untuk menarik dan menahan air. Aren bisa tumbuh di 

dataran, lereng bukit dan gunung. Pohon aren dengan perakaran yang melebar sangat 

bermanfaat untuk mencegah terjadinya tingkat erositas tanah, demikian juga dengan 

daun yang cukup lebat dan batang yang tertutup dengan lapisan ijuk ,akan sangat 

efektif untuk menahan turunnya air hujan yang langsung kepermukaan tanah (Duryat 

dan Indriyanto, 2012). 

Aren adalah tanaman yang tergolong suku Palma dan dikenal dengan nama 

latin Arenga Pinata MERR (BIP, 1981). Tanaman aren (Arenga pinnata MERR) 

adalah tanaman perkebunan yang sangat potensial dalam mengatasi kekurangan 

pangan dan mudah beradaptasi baik pada berbagai agroklimat, mulai dari dataran 

rendah hingga 1400 m di atas permukaan laut (Effendi, 2009; Ditjen Perkebunan, 

2004). 

Pohon aren mulai berbunga pada umur 6 – 10 tahun dan umur pohonnya dapat 

mencapai 40 – 50 tahun (Dachlan, 1984). Masa  produktifitasnya  sekitar  10-20  

tahun (BALITKA, 1989).  Pengembang biakan tanaman aren adalah melalui biji, 

yaitu dapat dengan cara persemaian atau dari bibit liar/tidak disemai (DEPTAN, 

1990).  Pohon aren dapat tumbuh dimana-mana asal tempatnya tidak mempunyai 

iklim kering dan dapat dikatakan lembab, serta tanahnya selalu mengandung air 

(Sastrodihardjo, 1963). 

Secara argonomis, tanaman aren bisa bertumbuh pada dataran rendah hingga ke 

dataran yang memiliki ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut tetapi dapat 

tumbuh secara optimal pada ketinggian 500-800 meter di atas permukaan laut dengan 

curah hujan merata minimum 1200 mm setahun.  Pada tahun 2003 total areal tanaman 
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ini tercatat seluas 49.758 ha dengan produksi 29.174 ton gula (Ditjenbun, 2004). 

Berdasarkan data yang ada areal tanaman aren bertambah 2,0% per tahun 

sedangkan produksi meningkat sebesar 1,9% per tahun.  Menurut Akuba (2004), 

perkiraan luas areal tanaman aren berdasarkan provinsi telah mencapai total 60,482 

ha, dimana pertanaman yang terluas ada di Jawa Barat 13,135 ha, Papua 10.000 ha, 

Sulawesi Selatan 7.203 ha dan Sulawesi Utara 6.000 ha. Luas Tanaman Aren di 

Indonesia disajikan pada Tabel 32. 

Tabel 32. Luas Tanaman Aren di Indonesia 
No Propinsi Perkiraan Total Area (ha) 

1 NAD 8.081 

2 Sumatera Utara 4.357 

3 Sumatera Barat 1.830 

4 Bengkulu 1.748 

5 Jawa Barat 13.135 

6 Banten 1.448 

7 Jawa Tengah 3.078 

8 Kalimantan Selatan 1.442 

9 Sulawesi Utara 6.000 

10 Sulawesi Selatan 7.293 

11 Sulawesi Tenggara 3.070 

12 Maluku 1.000 

13 Maluku Utara 2.000 

14 Papua 10.000 

 Total  60.482 

Sumber : Akuba (2004). 

Hal yang membuat tanaman aren banyak  dilirik  pabrik  gula  dan  biofuel  

untuk saat ini adalah tanaman aren jauh lebih produktif dari tanaman tebu dalam 

menghasilkan kristal gula dan biofuel per satuan luas. Produktivitasnya bisa 4-8 kali 

dibandingkan tebu dan rendemen  gulanya 12%, sedangkan tebu rata-rata hanya 7%. 

Gula aren dinilai baik dan dapat dijadikan gula kristal yang dapat diekspor.  Dari segi 

kelestarian lingkungan, tanaman aren dapat tumbuh subur pada lahan marginal di 

lereng gunung atau berbukit-bukit bersama tanaman lain. Oleh karena itu aren 

mampu menciptakan ekologi yang baik sehingga tercipta keseimbangan biologi. Di 
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samping itu, karena dia tumbuh bersama-sama pohon lain dapat menjadi penahan air 

yang baik dan aren relatif sulit untuk terbakar. Berbeda dengan kelapa sawit dan 

kelapa yang membutuhkan  kondisi  monokultur (Saragih, 2007). 

Sesuai potensi dan mengingat perkembangan teknologi yang menunjang nilai 

tambah produk  nira  bagi  kepentingan  peningkatan pendapatan masyarakat, 

pertimbangkan untuk membangun  pabrik  pengolahan  nira  secara modern, higienis 

dan ramah lingkungan agar dapat menghasilkan produk olahan nira yang berkualitas 

tinggi dan kompetitif dipasar global terus dijajaki (Patty, 2007). 

Hampir semua bagian fisik dan produksi dari tumbuhan tersebut dapat 

dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi. Bagian fisik  aren  yang  dapat  

dimanfaatkan antara lain daun, batang, umbut bunga, akar, ijuk dan kawul (Soeseno, 

1991; Luthony, 1993; Ismanto, et al., 1995).  Kemudian, bagian produksi aren yang 

dapat dimanfaatkan adalah buah nira dan pati atau tepung (Antaatmadja, 1989; 

Luthony, 1993; Sapari, 1994; dan Lempang, 2007). 

Pengolahan  tanaman  aren  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi  yang 

tergolong  konvensional  dengan  menggunakan  peralatan  yang  sederhana.  

Teknologi pengolahan  dalam  pemanfaatan  aren  diperoleh  petani  secara  turun-

temurun  dari orang  tua  mereka.  Berikut  adalah  teknologi  yang  dikembangkan  

masyarakat  dalam memanfaatkan tanaman aren, pemanfaatan bagian-bagian dari 

tanaman aren diantaranya : 

1. Nira 

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, biasanya penyadapan nira hanya dilakukan pada tandan bunga jantan. 

Sebelum penyadapan dimulai, dilakukan persiapan penyadapan yaitu:  

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

sarinya sudah banyak yang jatuh di tanah. Hal ini dapat dilihat jika disebelah 

batang  pohon  aren,  permukaan  tanah  tampak  berwarna  kuning  tertutup 

oleh tepung sari yang jatuh. 
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- Pembersihan tongkol (tandan) bunga dan memukul-mukul serta 

mengayunayunkannya 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 diayunayun  tersebut  sudah  atau  belum  menghasilkan  nira,  dilakukan  

dengan  cara menoreh (melukai) tongkol (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  

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

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

bamboo dilakukan  pembaharuan  irisan  potongan  dengan  maksud  agar  

saluran/pembuluh  kapiler  terbuka,  sehingga  nira  dapat  keluar  dengan  

lancar.  Setiap tongkol (tandan) bunga jantan dapat  dilakukan penyadapan 

selama 3-4 bulan sampai tandan mengering. Hasil dari air aren dapat diolah 

menjadi gula aren, tuak, cuka dan minuman segar.  

2. Buah aren 

Buah aren biasa disebut masyarakat setempat dengan beluluk (Gambar 27a). 

Buah aren  dimanfaatkan  masyarakat menjadi kolang-kaling. Kolang-kaling 

biasanya disukai sebagai campuran es, manisan atau kolak (Gambar 27b).  

Permintaan kolang-kaling meningkat pada bulan Ramadhan, biasanya dihidangkan 

sebagai makanan pembuka. Cara pengolahan adalah buah aren yang masih muda 

dikukus selama ± 3 jam, setelah itu dikupas untuk mengeluarkan inti biji. Selain 

dikukus, juga bisa dibakar dan direbus. 

Inti  biji  tersebut  direndam  dalam  air  kapur  selama  10-20  hari  untuk  

menghilangkan getahnya  yang  gatal  dan  beracun.  Kolang-kaling  biasa  dijual  

dengan  harga Rp.2.000,/kg-Rp.3000,-/kg.  Pada  bulan  puasa,  harga  kolang-

kaling  bisa  mencapai Rp.5.000,-/kg. Buah aren dan kolang-kaling dapat dilihat 

pada Gambar 26. 
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Gambar 26. (a) Buah aren, (b) Kolang-kaling 

 

3. Pelepah dan daun 

Pelepah  daun  aren  dimanfaatkan  sebagai  bahan  atap  rumah  petani.  Saat  

ini pelepah  aren  sudah  jarang  sekali  dijadikan  atap  rumah  petani yang dapat 

dilihat pada Gambar 27.  Pelepah  aren  hanya dijadikan  atap  gubuk  tempat  

pengolahan  aren  di  kebun-kebun  petani.  Daun  aren dimanfaatkan  sebagai  

pembungkus  gula  aren.  Cara  pengolahan  meliputi  daun  aren dilepaskan dari 

pelepahnya, kemudian dikeringkan dan dibungkuskan pada gula aren. Pelepah dan 

daun aren digunakan petani hanya untuk keperluan sendiri, selain itu dari  hasil  

penelitian  menunjukkan  bahwa daun tanaman aren yang sudah tua dapat 

digunakan untuk  atap  rumah  dan  daun  yang  masih muda  dapat digunakan 

sebagai pembungkus rokok dan digunakan juga  untuk  upacara  adat  tertentu,  

namun  kini pemanfaatan daun tanaman aren sebagai atap rumah dan pembungkus  

rokok  tidak  dimanfaatkan  lagi dikarenakan  produk  tersebut  sudah  digantikan  

di pasaran  dengan  produk  yang  lebih  baik.  Masyarakat juga  memanfaatkan  

batang  daun  menjadi  sapu  lidi yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. 
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Gambar 27. Pemanfaatan daun tanaman aren. 

4. Ijuk dan lidi 

Pohon  aren  dapat  menghasilkan  ijuk  setelah  berumur  ±  4-5  tahun.  Ijuk  

adalah helaian benang-benang atau serat-serat yang berwarna hitam, berdiameter < 

0,5 mm, bersifat  kaku, tidak mudah putus, sangat tahan terhadap genangan air 

yang masam, termasuk  genangan  air  laut  yang  mengandung  garam.  Walaupun  

demikian,  ijuk mempunyai  kelemahan  yaitu  sangat  mudah  terbakar.  Ijuk  

terletak  di  antara  batang dan pelepah dalam bentuk lempengan-lempengan. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tanaman  aren  dapat  menghasilkan  

ijuk  pada  umur  5 tahun. Dalam satu batang aren dapat dihasilkan 30 kg ijuk,  dan  

ijuk  yang  berkualitas  baik  dapat  dihasilkan dari tanaman aren yang telah 

berumur 20 tahun. Hal ini sesuai  dengan  pendapat  Susanto  (1993)  yang 

mengatakan bahwa tanaman aren dapat menghasilkan ijuk    setelah  berumur  

lebih  dari  5  tahun,  pada fase  4 atau  5  tahun  sebelum  tongkol-tongkol  

bunganya tumbuh.  Pada  fase  tersebut  dapat  dipastikan  akan menghasilkan  20-

50  lempengan  (lembaran)  ijuk tergantung besar dan umur tanaman aren. Kualitas 

ijuk yang baik berasal dari tanaman aren yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu 

tua. Ijuk sebenarnya merupakan bagian pelepah daun yang menyelubungi batang. 

Pohon yang masih muda produksi ijuknya kecil. Demikian pula, pohon yang mulai 

berbunga kualitas dan hasil ijuknya tidak baik. Pengambilan dilakukan dengan 

memotong pangkal pelepah-pelapah daun, kemudian ijuk yang bentuknya berupa 

lempengan anyaman diambil dari dengan menggunakan parang. Lempengan 
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anyaman ijuk yang telah diambil dari pohon, masih mengandung lidi. Lidi-lidi 

tersebut dipisahkan dari serat-serat ijuk dengan menggunakan tangan. Untuk 

membersihkan serat ijuk dari berbagai kotoran dan ukuran serat ijuk yang besar, 

digunakan sisir kawat. Ijuk yang sudah dibersihkan dapat dipergunakan untuk 

membuat tali, sapu, atap, serat untuk ekspor, dan lain-lain. Berikut adalah 

pemanfaatan ijuk yang dapat dilihat pada Gambar 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

133/Permentan/OT.140/12/2013 Tentang Pedoman Budidaya Aren 

(Arenga pinnata MERR) yang Baik. 

Gambar 28. (i) Ijuk yang belum diolah, (ii) Pengolahan ijuk menjadi sapu, (iii) Sapu ijuk, 

(iv)Tali ijuk, (v) Atap dari ijuk,  dan (vi) Serat ijuk untuk ekspor. 

Sunanto  (1993)  mengemukakan  bahwa  enau menghasilkan  ijuk  setelah  

berumur  lebih  dari  5  tahun, adapun serat-serat ijuk dapat digunakaan untuk 

(I) 

(II) 

(III) 

(IV) 

(V) 

(VI) 
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pembuatan berbagai  peralatan  rumah  tangga,  tali,  atap  dan  Indonesia 

merupakan negara  pengekspor  ijuk  yang  utama,  yaitu sekitar 70% kebutuhan 

ijuk dunia. 

5. Batang 

Pohon aren yang tidak eknomis untuk diambil niranya biasanya ditebang dan 

diambil tepungya. Tepung dihasilkan dari batang pohon aren berumur 15-25 

tahun.Untuk mengetahui ada atau tidak adanya tepung dalam batang pohon aren, 

dilakukan dengan cara : 

a. menancapkan kampak atau pahat ke dalam batang sedalam 10 – 12 cm pada 

dari ketinggian 1,5 m dari permukaan tanah.  

b. periksa ujung kampak tersebut apakah terdapat tepung/pati yang menempel.  

c. apabila terdapat tepung/pati, pohon aren tersebut ditebang :  

 Proses Pembuatan Tepung Aren  

Potong batang pohon yang sudah ditebang menjadi beberapa bagian 

sepanjang 1,5 – 2,0 m, yang disebut gelondongan.  

 Belah dan pisahkan kulit luar dari batang dengan empulurnya. 

 Empulur diparut atau ditumbuk, kemudian dicampur dengan air bersih. 

Hasil yang berupa serbuk batang aren dipisahkan serabutnya lalu  disaring 

sambil diguyur air secara terus menerus dan direndam semalam.  

 Air rendaman yang berwarna coklat disebabkan oleh serbuk batang aren. 

Endapan/tepung aren ditiriskan dalam karung plastik yang digantung. 

Pada tepung aren yang telah ditiriskan diberi kaporit untuk membersihkan 

dan memurnikan tepung aren.  

 Tepung diendapkan ulang, ditiriskan dan dikeringkan, sehingga diperoleh 

tepung yang bersih dan berwarna putih. 

Tepung aren dapat dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan mie, soun, 

cendol, dan campuran bahan perekat kayu lapis. Berikut adalah proses pembuatan 

tepung aren yang dapat dilihat pada Gambar 29. 
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Keterangan : 

(i) Gelondongan batang aren yag akan diambil tempungnya,  

(ii) Gelondongan batang aren yang telah dibelah,              

(iii) Gelondongan batang aren yang telah dikeluarkan  kulitnya dan siap diolah (empulur), 

(iv) Pemarutan empulur aren,   

(v) Pemisahan serat dari serbuk aren,                              

(vi) Perendaman serbuk aren untuk mendapatkan endapan tepung,   

(vii) Tepung aren basah ditiriskan dalam karung plastik, dan  

(viii) Tepung aren kering siap diolah menjadi berbagai produk. 

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

133/Permentan/OT.140/12/2013 Tentang Pedoman Budidaya Aren (Arenga 

pinnata MERR) yang Baik. 

 

 

Gambar 29. Proses Pengolahan Tepung Aren. 
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6. Umbut 

Umbut adalah bagian tengah batang tanaman aren yang masih muda.  

Diperoleh dengan jalan menebang pohon aren yang masih muda (umur 4-5 tahun) 

dan diambil bagian tengah batang. Umbut yang diambil bisa diolah menjadi bahan 

makanan. Masyarakat jarang menggunakan umbut karena akan menyebabkan 

kematian tanaman  yang  berarti  kerugian.  Masyarakat  lebih  senang  memelihara  

tanaman arenyang ada dan merawatnya karena hasil yang diperoleh akan lebih 

besar dari nira dan produk lainnya. 

7. Bunga jantan 

Selain menghasilkan nira yang diperoleh dari penyadapan pada tongkolnya, 

bagian bunga jantan yang telah dipotong bisa digunakan sebagai pakan ternak. 

Aren bisa tumbuh subur di tengah pepohonan lain dan semak-semak, di dataran, 

lereng bukit, lembah, dan gunung hingga ketinggian 1.400 mdpl. Akar tanaman yang 

bisa mencapai kedalaman 6–8 meter ini dapat menahan erosi, serta sangat efektif 

menarik dan menahan air. Aren termasuk jenis palma yang multifungsi, karena 

seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Keuntungan lain dalam 

pengembangan jenis ini, tanaman yang notabene merajai tanah Indonesia ini tidak 

membutuhkan pemupukan dan tidak terserang hama ataupun penyakit yang 

mengharuskan penggunaan pestisida sehingga aman bagi lingkungan. Tidak seperti 

singkong dan tebu yang dipanen 3-4 bulan sekali, aren dapat dipanen sepanjang 

tahun. Menurut Kepala Bagian Jasa Iptek Puslit kimia LIPI, Dr. Hery Haeruddin, 

dalam satu hektar tanah bisa ditanami 75-100 pohon. Satu pohon aren mampu 

menghasilkan hingga 20 liter nira per hari (Dinas Kehutanan Jawa Tengah, 2013). 

Di Indonesia, tanaman aren dapat tumbuh baik dan mampu berproduksi pada 

daerah-daerah yang tanahnya subur pada ketinggian 500-800 m diatas permukaan 

laut. Pada daerah-daerah yang mempunyai ketinggian kurang dari 500 m dan lebih 

dari 800 m, tanaman aren tetap dapat tumbuh namun produksi buahnya kurang 

memuaskan. Di samping itu, banyaknya curah  hujan  juga  sangat  berpengaruh  pada  

tumbuhnya  tanaman  ini. Tanaman  aren menghendaki curah hujan yang merata 

sepanjang tahun yaitu minimun sebanyak 1200 mm setahun.  Atau  jika  



 

114 

 

Keutamaan Gula Aren & Strategi Pengembangan Produk 

diperhitungkan  dengan  perumusan  Schmidt  dan  Fergusson,  iklim  yang cocok 

untuk tanaman ini adalah iklim sedang sampai iklim agak basah  (Sunanto, 1993). 

Arenga pinnata pun digunakan dalam mencegah erosi ataupun longsor. Sebagai 

tumbuhan kelas monokotil, Arenga pinnata memiliki akar tipe serabut. Akar serabut 

dan bulu akar yang banyak berfungsi untuk berpegangan pada tanah. Kelebihan akar 

Arenga pinnata adalah, sistem perakarannya kuat dan panjang. Menurut Mogea et al.,  

(1991), sistem perakaran Arenga pinnata sangat dalam hingga mencapai kedalaman 

15 meter dengan lebar mencapai 10 meter. Dengan sistem perakaran yang cukup 

kokoh dan sangat panjang tersebut dapat memberikan kestabilan pada tanah. Selain 

sebagai alat transportasi mineral dan zat hara, akar pada Arenga pinnata lebih 

berfungsi sebagai jangkar, melihat sistem perakarannya yang begitu kokoh dan 

panjang.  

Secara ekologis aren memiliki keunggulan sebagai tanaman konservasi. 

Tanaman aren bisa bertumbuh subur di tengah pepohonan lain dan semak-semak, 

karenanya untuk penanaman aren tidak diperlukan kegiatan land clearing, aren 

adalah jenis pohon yang ramah lingkungan. Dengan akarnya sedalam 6-8 meter , 

pohon aren sangat efektif untuk menarik dan menahan air. Aren bisa tumbuh di 

dataran, lereng bukit dan gunung. Pohon aren dengan perakaran yang melebar sangat 

bermanfaat untuk mencegah terjadinya tingkat erositas tanah, demikian juga dengan 

daun yang cukup lebat dan batang yang tertutup dengan lapisan ijuk ,akan sangat 

efektif untuk menahan turunnya air hujan yang langsung kepermukaan tanah (Duryat 

dan Indriyanto, 2012). 

Definisi dan Ruang Lingkup Produksi Bersih 

Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang sifatnya mengarah 

pada pencegahan (preventif) dan terpadu agar dapat diterapkan pada seluruh siklus 

produksi. Hal tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan 

memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik dalam penggunaan bahan mentah, 

energi dan air, mendorong performansi lingkungan yang lebih baik melalui sumber-

sumber pembangkit limbah dan emisi serta mereduksi dampak produk terhadap 

lingkungan melalui rancangan yang ramah lingkungan, namun efektif dari segi biaya. 
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Penerapan produksi bersih umumnya dilakukan dalam suatu kegiatan industri untuk 

tujuan efesiensi dan peningkatan keuntungan, namun tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. Secara terperinci definisi dan ruang lingkup produksi bersih dijelaskan 

dalam Gambar 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : UNIDO 2002 dalam Ma‟ruf et al., 2013. 

Gambar 30. Definisi dan Ruang Lingkup Produksi Bersih 

Produksi Bersih dengan Konsep Pengelolaan Lingkungan 

Berbagai konsep produksi bersih dalam kaitannya dengan pengelolaan 

lingkungan dan efisiensi industri telah banyak dikembangkan. Hubungan antara 

sistem manajemen lingkungan tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

1. Kategori dampak lingkungan : apakah sasarannya pada dampak tunggal (single 

media) ataukah beberapa dampak (multi media). 

2. Motivasi dasar sebagai penggerak strategi pengelolaan lingkungan : apkah 

berdasarkan peraturan ataukah dengan atur diri sendiri. 

Strategi Pengelolaan Lingkungan yang 

bersifat terpadu dan preventif 

Diterapkan dalam produksi dan siklus 

pelayanan 

Proses : 
- Konservasi bahan baku, energi dan air 

- Pengurangan jumlah dan tingkat toksisitas 

emisi 

- Evaluasi pilihan teknologi 

- Reduksi biaya dan teknologi 

Produk : 
- Reduksi limbah dengan 

rancangan lebih baik 

- Penggunaan limbah 

untuk produksi baru 

Pelayanan : 

Efisiensi manajemen 

lingkungan dalam 

rancangan pengiriman 

 

Dampak : 
- Perbaikan efisiensi 

- Performasi lingkungan lebih baik 

- Peningkatan keuntungan kompetitif 

PRODUKSI BERSIH 
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3. Reaktif atau preventif sebagai pola pendekatan : strategi pengolahan limbah 

ataukah pencegahan timbulan limbah. 

4. Fokus : apakah konsep pengelolaan  lingkungan lingkungan ditujukan pada 

limbah dan fasilitas produksi, ataukah pada daur hidup produk. 

Hubungan antara produksi bersih dengan konsep pengeloaan lingkungan secara 

preventif berdasarkan kategori dampak, pengelolaan lingkungan secara preventif 

berdasarkan dampak, motivasi, konsep preventif dan reaktif yang disajikan pada 

Gambar 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Van Berkel, 2000. 

Gambar 31. Hubungan antara produksi bersih dengan konsep pengelolaan lingkungan lainnya  

         Pada Gambar 31. memperlihatkan produksi bersih merangkum semua konsep 

pencegahan pencemaran. Konsep pencegahan yang paling awal yaitu reuse, recycle 

dan recovery (3R), minimisasi limbah (waste minimization), pencegahan pencemaran 

(pullution prevention) dan pengurangan pemakaian bahan beracun (hazardous 

material reduction) yang kesemuanya terfokus pada dampak lingkungan, limbah B3 

dan pencemaran. Konsep pencegahan yang baru didasrkan padapengurangan dampak 

lingkungan melalui siklus daur hidup produk (life cycle) dengan fokus pada desain 

Pengendalian 

pencemaran 

Media 

tunggal 

Multi 

media 

Reuse 

Recycle 

Recovery 

Pengolahan  

Pengurangan 

B3 

 

Minimisasi 
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Desain Ramah 

Lingkungan 

Eco-efficiency 

Fokus  Fokus proses Fokus sistem/daur hidup 

Pencegahan 

Pendorong 
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ramah lingkungan (Design for Environment) atau pada pendekatan nilai tambah 

menuju Eco-efficiency. Faktor pendorong pengfelolaan lingkungan bergeser dari 

pentaatan pada peraturan menuju ke arah dorongan bisnis. Eco-efficiency merupakan 

bentuk produksi bersih yang mengutamakan pendekatan peningkatan efisiensi yang 

memberikan keuntungan secara ekonomi dan ekologi. 

Faktor Pendorong Penerapan Produksi Bersih 

         Berbagai faktor pendorong penerapan produksi bersih di Industri adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor biaya berkaitan dengan pengelolaan limbah 

         Faktor pendorong ini sangat terkait dengan efisensi biaya yang berkaitan 

dengan pegelolaan lingkungan terbukti dapat ditekan oleh industr-industri yang 

telah menerapkan poduksi bersih (Purwanto, 2009).  

2. Lingkungan dan bisnis 

         Pengelolaan lingkungan yang baik berperan besar pada kelangsungan bisnis 

maupun perdagangan global, seperti sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 

ISO 14001 (Hadiwiardjo dan Bambang, 1997). Produksi bersih atau pencegahan 

pencemaran merupakan salah satu klausul yang harus dipenuhi untuk memperoleh 

sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. Banyak industri yang 

melakukan pegelolaan lingkungan dengan bak karena dorongan tuntutan bisnis 

dan hal ini merupakan sesuatu yang positif bagi lingkungan. Pemakaian bahan 

berbahaya dan beracun pada proses maupun produk merupakan contoh lain dari 

tuntutan konsumen. Ada beberapa kasus pembeli yang membatalkan permintaan 

akan produk industri hanya karena perusahaan tidak melakukan pengelolan 

lingkungan dengan baik (Purwanto, 2009). 

3. Investasi perbankan 

         Investasi untuk pendirian industri dilakukan studi kelayakan baik aspek 

ekonomi, teknis dan lingkungan. Meskipun dari sisi kelayakan ekonomi dan teknis 

telah terpenuhi, namun apabila kelayakan lingkungan tidak terpenuhi maka 

investor atau bank tidak akan mengucurkan dana bagi keperluan investasi. Terkait 
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dengan hal dimaksud, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank 

Indonesia No.7/2/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, yang mengatur 

bahwa penilaian terhadap prospek usaha sebagai unsur kualitas kredit meliputi 

penilaian terhadap upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara 

lingkungan hidup. Pada pasal 10 mengenai Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan 

faktor penilaian sebagai berikut : a). prospek usaha, b). kinerja (performance) 

debitur dan c). kemampuan membayar. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa 

penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a 

meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut : a). potensi 

pertumbuhan usaha, b). kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, c). 

kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, d). dukungan dari grup atau 

afiliasi, dan e). Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara 

lingkungan hidup (Purwanto, 2009). 

         Program-program pinjaman lunak lingkungan dari Kementrian Lingkungan 

Hidup (KLH) yang disalurkan pihak perbankan seperti Industrial Efficiency and 

Pollution Control (IEPC), mempertimbangkan penerapan produksi bersih, 

peningkatan efisiensi dan pengurangan timbulan limbah sebagai bagian dari 

penilaian kelayakan lingkungan (KLH, 2002). Bank-bank regional pun sudah 

memasukkan analisis kelayakan lingkungan dan mendukung program-program 

investasi ramah lingkungan seperti Bank Jateng di Propinsi Jawa Tengah.  

4. Citra perusahaan 

        Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup (PROPER) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH, 2002) untuk mendorong penaatan 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. 

Prindip dasar dari pelaksanaan PROPER adalah mendorong penaatan perusahaan 

dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif reputasi/citra bagi 

perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolan lingkungan yang baik dan 

instrumen disinsentif reputasi/citra bagi perusahaan yang mempunyai kinerja 

pengelolaan lingkungan yang buruk. 
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         Sistem peringkat kinerja PROPER mencakupi pemeringkatan perusahaan 

dalam 5 (lima) peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengelolaan 

lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam. 

Perusahaan berperingkat merah dan hitam merupakan perusahaan yang belum taat, 

perusahaan berperingkat biru adalah perusahaan yang taat, sedangkan perusahaan 

hijau dan emas adalah perusahaan yang pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan. Dengan demikian untuk perusahaan berperingkat emas, hiaju dan 

biru mendapatkan insentif reputasi, sedangkan perusahaan yang berperingkat 

merah dan hitam mendapatkan disinsentif reputasi. Peringkat hijau dan emas 

memerlukan persyaratan penerapan produksi bersih atau Eco-efficiency (KLH, 

2002). 

5. Isu global 

        Pemanasan global (global warming), terbentuknya lubang ozon merupakan 

contoh isu global lingkungan diantaranya disebabkan oleh kegiatan industri. 

Konsentrasi karbon dioksida hasil pembakaran hidrokarbon meningkat tajam sejak 

dimulainya Revolusi Industri, diyakini sebagai penyebab terjadinya pemanasan 

global. Pemanasan global ini dengan mudah dapat disamakan dengan efek rumah 

kaca (greenhouse effect). Dengan semakin tingginya emisi karbon dioksida, 

industri dituntut untuk menggunakan energi dengan efisien sehingga mengurangi 

emisi karbon dioksida. Program mekanisme pembangunan bersih (Clean 

Development Mechanism) merupakan program pembiayaan bagi industri yang 

mempunyai program kegiatan pengurangan emisi karbon dioksida secara global 

(Murdiyarso, 2003).  Pembatasan pemakaian bahan-bahan kimia sebagai bagian 

dari produksi bersih ditujukan untuk mencegah kerusakan ozon di atmosfer yang 

merupakan permsalahan lingkungan terkait dengan kegiatan industri. 

6. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 

         Produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan satu langkah setelah 

produksi bersih menuju industri berkelanjutan, diartikan sebagai penggunaan 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan 

kualitas kehidupan, dengan meminimalkan pemakaian sumber daya alam dan 
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bahan-bahan beracun, memperkecil timbulan limbah dan pencemar selama daur 

hidup produk sehingga tidak mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi 

kebutuhannya (Purwanto, 2009). 

         Pengelolaan lingkungan bagi industri tidak hanya terbatas pada lingkungan 

internal dan sekitarnya saja tetapi sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya 

yang diperlukan. Pemakaian produk oleh konsumen sampai pada pertimbangan 

bagaimana bila produk sudah tidak digunakan lagi dan menjadi limbah sehingga 

konsumen mempunyai peranpenting dalam menentukan keberlangsungan industri. 

Kampanye mengenai produk berwawasan lingkungan (green product) memaksa 

industri untuk selalu mendesain produk yang ramah lingkungan (UNEP, 2005). 

Tindakan Produksi Bersih 

Secara umum tindakan produksi bersih dikelompokkan, diantaranya a). Tata 

kelola industri yang baik (Good Housekeeping), b). Penggantian bahan baku, c). 

Perbaikan proses dan teknologi, d). Penggantian teknologi dan e). Penyesuaian 

spesifik produk. Tindakan-tindakan produksi bersih beserta contoh kegiatan di 

Industri yang disajikan pada Tabel 33. 

Tabel 33. Tindakan dan kegiatan produksi bersih 

Tindakan Kegiatan di Industri 

Tata kelola industri 

yang baik 

Perbaikan penanganan bahan, pencegahan kebocoran, perbaikan 

jadwal produksi, perbaikan prosedur kerja, pengendalian 

penyediaan bahan, pelatihan, segregasi aliran, segregasi limbah 

Penggantian bahan 

baku 

Penggantian dengan bahan yang tidak atau kurang berbahaya dan 

beracun, pemakaian bahan baku yang lebih murni, bahan baku 

yang ramah lingkungan 

Perbaikan proses 

dan teknologi 

Perubahan tata letak, otomatisasai, perbaikian kondisi operas, 

pengendalian proses yang bai, perbaikan proses dan modifikasi 

peralatan 

Penggantian 

teknologi 

Mengganti dengan teknologi baru yang dapat mengurangi 

pemakaian bahan dan energi dan menurunkan timbulan limbah 

Penyesuaian 

spesifik produk 

Merancang produk yang mempunyai dampak negatif lingkungan 

lebih rendah dengan menggunakan bahan yang kurang berbahaya 

dan menimbulkan sedikit limbah, memperpanjang umur produk, 

dan desain produk 
Sumber : Freeman, 1995; Van Berkel, 2001; Purwanto, 2003c 
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        Tindakan berupa tata kelola industri dapat digunakan sebagai tindakan awal 

pada suatu industri yang mudah dilakukan dan memberikan hasil segera dapat 

terlihat, pada umumnya teknologi tepat guna dan biaya rendah. 

Skala Penerapan Penerapan Produksi Bersih di Industri 

        Penerapan Produksi Bersih dapat dilakukandari berbagai tingkatan mulai dari 

skala mikro dengan sudut pandang atom, skala meso dengan cakupan pada kegiatan 

sektor industri baik manufaktur, proses maupun jasa dan skala makro yang 

berhubungan dengan kegiatan jejaring industri (Van Berkel, 2000). Kegiatan 

penerapan tersebut berturut-turut mencakup aspek kimia ramah lingkungan, eko-

efisiensi dan ekologi/metabolisme industri yang disajikan pada Tabel 34. 

Tabel 34. Skala Produksi Bersih pada Industri 

Produksi 

Bersih di 

Industri 

Skala Produksi Bersih 

Mikro : 

Kimia Ramah 

Lingkungan 

Meso : 

Eko-efisiensi 

 

Makro : 

Ekologi Industri 

Pendekatan Diagnosis 

efisiensi bahan 

dan energi pada 

langkah sintesis 

dan proses 

Diagnosis efisiensi 

bahan dan energi 

pada produk, proses 

produksi 

Diagnosis efisiensi 

aliran bahan dan 

energi pada 

jejaring industri 

Metode 

Analisis 

Ekonomi atomic Kajian Daur Hidup 

Kajian Produksi 

Bersih 

Ekonomi/akutansi 

lingkungan 

Konsep 

Pengembangan 

dan Inovasi 

Sintesis dan 

proses yang lebih 

berwawasan 

lingkungan, Dasar 

Kimia 

berwawasan 

lingkungan 

Proses dan produk 

yang eko-efisien, 

Dasar perancangan 

daur hidup produk, 

Eco-campus, Eco-

office 

Inovasi sistem, 

langkah alamiah, 

faktor X 

Sumber : Van Berkel, 2000.  

         Pengembangan dan inovasi penerapan produksi bersih berdampak pada 

penyebar-luasan pemakaian konsep tersebut pada berbagai sektor terutanma untuk 

kegiatan berskala meso. Eco-office merupakan salah satu contoh skala meso yang 
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sedang giat-giatnya disosialisasikan dan implementasikan pada berbagai perkantoran. 

Langkah Penerapan Produksi Bersih di Industri 

        Penerapan produksi bersih yang dilakukan pada sektor industri dapat dimulai 

dari kegiatan yang mudah dilakukan sampai pada tahapan penggantian teknologi 

ramah lingkungan yang memerlukan investasi. Langkah-langkah penerapan produksi 

bersih secara sistematis yang dikembangkan oleh UNEP disesuaikan dengan kondisi 

industri kecil menengah (IKM) (UNEP Working Group for Cleaner Production, 

1999). Teknologi yang dipakai disesuaikan dengan skala industri terutama bersifat 

low hanging fruit technologies, sehingga pihak industri akan segera tertarik dengan 

keuntungan yang langsung dapat terlihat dan cepat dirasakan yang disajikan pada 

Gambar 32 . 
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Sumber : (Berger, 2003). 

Gambar 32. Langkah Penerapan Produksi Bersih 
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          Pada penerapan produksi bersih sebagaimana terlihat pada Gambar 31. maka 

model pembinaan yang dilakukan adalah program-program sosialisasi, pelatihan dan 

pendampingan penerapan dengan melibatkan unsur konsultan teknis yang terlihat 

pada Gambar 32 menangani produksi bersih secara umum maupun secara khusus 

berdasarkan teknologi produksi bersih yang diterapkan. Menurut UNEP Working 

Group for Cleaner Production (1999) penerapan produksi bersih secara sistematis 

meliputi lima (5) langkah adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan dan Organisasi, pada industri kecil dan menengah, seringkali 

manajemen dirangkap oleh pemilik atau ketergantungan pada pemilik sangat 

tinggi, sehingga perlu dukungan dari pemilik perusahaan. 

b. Kajian peluang, kajian peluang produksi bersih dapat dilaksanakan dalam dua 

tahapan yaitu kajian awal dan kajian rici. Kajian awal terbagi dua diantaranya : 

 Diagram alir proses, salah satu metode terbaik untuk memperoleh informasi 

pada setiap langkah proses yang meliputi semua input (bahan baku, bahan 

penolong, air, listrik) dan output (produk, produk samping, limbah). 

 Pratinjauan lapangan, dilakukan oleh tim pelaksana produksi bersih melakukan 

dengan mengamati setiap langkah proses untuk mengidentifikasi timbunan 

limbah, pemborosan dan menemukan peluang perbaikan dari segi pengelolaan 

pabrik, kondisi tata kelola pabrik, dan tata peralatan yang kurang efisien. 

Kajian rinci digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan, efisiensi 

pemakaian bahan dan timbulan bahan. 

c. Analisis Kelayakan, untuk menerapkan produksi bersih dapat dilanjutkan dengan 

analisis kelayakan yang meliputi kelayakan lingkungan terkait praktik-praktik 

produksi bersih dapat menjamin pengurangan limbah baik ditinjau dari segi 

kuantitas maupun jenis limbah, kelayakan teknik behubungan dengan penerapan 

teknologi produksi bersih secara teknik bila dengan modifikasi maupun 

penggunaan teknologi baru yang mampu menjamin kualitas produk atau bahkan 

menaikkan kualitas, dan analisis ekonomi merupakan faktor penentu program 

produksi bersih (Purwanto, 2003c). 
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d. Implementasi produksi bersih meliputi penyediaan dukungan pembiayaan, 

kesiapan tim pelaksana yang melibatkan karyawan sebagai bagian dari pekerjaan 

rutinnya, pembuatan jadwal pelaksanaan, sistem monitoring dan pengukuran 

keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi produksi bersih 

dikembangkan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dengan sasaran 

yang meliputi efisiensi, produktivitas, pengurangan timbunan limbah dan 

peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja yang disajikan pada Tabel 35. 

Tabel 35. Indikator Kerja 

No Sasaran Pengukuran Indikator Kinerja 

1 Peningkatan efisiensi 

kerja 

Produktivitas Pekerja Tingkat produktivitas 

Peningkatan efisiensi 

penggunaan bahan 

baku 

Bahan baku produk Tingkat perolehan 

produk jadi 

Rasio perolehan 

produk jadi 

Rasio biaya produk 

Rasio prodk gagal 

Rasio kerugian 

produk gagal 

Peningkatan efisiensi 

penggunaan energi 

Listrik  Tingkat pemakaian 

listrik 

Rasio biaya listrik 

Bahan bakar Tingkat pemakian 

bahan bakar 

Rasio biaya bahan 

bakar 

2 Penurunan timbunan 

limbah dan emisi 

Limbah padat Tingkat timbulan dan 

karakteristik limbah 

cair 

Limbah cair Tingkat timbulan dan 

karakteristik limbah 

cair 

Emisi  Tingkat dan 

karakteristik emisi 

3 Peningkatan kesehatan 

dan keselatan kerja 

Kecelakaan kerja Tingkat kecelakaan 

kerja 
Sumber : Berger, 2003. 

e. Monitoring dan evaluasi, dilakukan secara terjadwal dan periodik. Kegiatan 

produksi bersih di industri pada akhirnya bukanlah suatu program semata atau 
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untuk mentaati peraturan lingkungan saja namun merupakan bagian dari pekerjaan 

dan kegiatan industri sehari-hari sebagai upaya meningkatkan daya saing. 

Inovasi dan Pengembangan Teknologi 

Inovasi dan pengembangan teknologi merupakan faktor yang penting dalam 

pengembangan produksi bersih, sehingga pengembangan teknologi baru yang 

berpeluang produksi bersih saat ini menjadi fokus kajian dan berjalan dengan 

semakin maju (Getzner, 2002). Teknologi-teknologi yang memberikan peluang bagi 

produksi bersih di masa kini dan akan datang, meliputi : 

 Teknologi Energi Berkelanjutan (Sustainable Energy Technologies), diartikan 

pada pengembangan proses yang berjalan pada temperatur rendahdan tekanan 

atmosferik sehingga mengurangi pemakaian energi untuk pemanasan, 

pengembangan energi terbarukan seperti energi angin, fotovoltaik dan fuel cell. 

 Teknologi Proses Kimia (Chemical  Processing Technologies), diarahkan pada 

pengembangan sintesis produk dengan katalis bukan logam, mengembangkan 

proses yang mempunyai selektivitas tinggi dan nir limbah melalui daur ulang air 

dan bahan baku. 

 Teknologi Informasi Maju (Information Technologies Advanced),  menyediakan 

peluang untuk pengukuran, pencatatan dan pengolahan data yang dapat 

meningkatkan kinerja teknologi proses. Teknologi informasi memberi peluang 

juga pada pengurangan pemakaian produk dan meningkatkan sistem layanan jasa. 

 Bioteknologi (Biotechnologies), menyediakan berbagai peluang proses dengan 

menggunakan bahan-bahan yang dapat diperbaharui, pengembangan biopresesdan 

biodegradasi. Reaksi enzimatik yang memungkinkan sintesis produk dengan 

proses baru yang lebih efisien. 

 Nanoteknologi (Nanotechnologies), memberi peluang pada teknologi berskala 

nano sehingga lebih selektif dan menghasilkan produk sesuai dengan yang 

dikehendaki. 
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Tinjauan Sebagai Penyedia Energi Alternatif 

Kebutuhan energi bagi manusia adalah hal yang  sangat  penting.  Seiring  

dengan berkembangnya  zaman,  kebutuhan  manusia terhadap energi semakin 

meningkat. Saat ini sumber  energi  terbesar  yang  masih digunakan  adalah  sumber  

energi  yang berasal  dari  bahan  bakar  fosil.  Bahan  bakar fosil ini tidak dapat 

diharapkan untuk jangka waktu yang panjang karena sifat energi dari bahan  bakar  

fosil  yang  tidak  dapat diperbaharui. Di Indonesia, pada tahun 2010 yang lalu 

cadangan minyak bumi sekitar 7,99 miliar  barrel  dan  gas  bumi  sekitar  159,64 

TSCF  (Trillion  Standard  Cubic  Feet). Apabila  tidak  ditemukan  cadangan  baru, 

maka minyak bumi diperkirakan akan habis dalam  waktu  23  tahun  dan  gas  bumi  

55 tahun.  Selama  kurun  waktu  40  tahun  ke depan  (2010-2050),  kebutuhan  

energi nasional  diprediksikan  meningkat  rata-rata 3%  per  tahun  (Heyko,  2012). 

Energi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia 

pada abad 21. Sampai saat ini menjadi konsumsi utama Negara-negara di dunia. Saat 

terjadi lonjakan harga minyak dunia hingga mencapai US$ 0/barel perekonomian 

dunia sangat terganggu. Ketergantungan masyarakat terhadap BBM akan semakin 

tinggi, padahal BBM merupakan sumber daya yang tak terbarukan. Bioetanol 

merupakan bahan bakar alternatif yang berpotensi menggantikan BBM. Bahan baku 

pembuatan bioetanol adalah bahan bergula, berpati, dan berserat (Anggraini, 2011). 

Nira Aren sebagai Penghasil Bahan Baku Bioetanol 

Salah  satu  sumber  energi  alternatif  yang dapat  menggantikan  sumber  

energi  fosil  adalah  bioetanol.  Bioetanol  adalah  cairan biokimia  dari  proses  

fermentasi  gula menggunakan  bantuan  mikroorganisme. Menurut  Effendi (2010),  

aren  adalah  salah satu  tumbuhan  yang  memiliki  potensi sebagai  sumber  bahan  

bakar  nabati  yaitu bioetanol.  Produk  yang  bernilai  ekonomis dari  tanaman  aren  

adalah  air  sadapannya yaitu  nira.  Nira  aren  segar  mempunyai  rasa manis,  berbau  

harum,  tidak  berwarna  dan memilki  pH  sekitar  5,5-6.  Rasa  manis  pada nira  

disebabkan  karena  adanya  sukrosa, glukosa, fruktosa serta gula lainnya. Dengan 

komposisi  masing-masing  yaitu  glukosa sekitar  0,4-0,5%,  fruktosa  0,5-0,6%  dan  
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sukrosa  sekitar  10-13% (Pontoh,  2013). 

Bahan bakar berbasis nabati salah satu contohnya adalah bioetanol. Bioetanol 

dapat dibuat dari sumber daya hayati yang melimpah di Indonesia Bioetanol 

merupakan bahan bakar alternatif yang berpotensi menggantikan BBM atau minyak 

tanah. Bioetanol adalah etanol hasil proses fermentasi biomassa dengan bantuan 

mikroorganisme. Bahan baku pembuatan bioetanol adalah bahan bergula (nira 

sorgum, tetes tebu, nira aren), berpati (singkong karet/singkong gajah, ampas 

singkong/kulit singkong, limbah tapioca padat), dan berserat. Bioetanol mempunyai 

kelebihan selain ramah lingkungan, penggunaannya sebagai campuran BBM terbukti 

dapat mengurangi emisi karbon monoksida dan asap lainnya dari kendaraan. 

Pengembangan bioetanol masa depan lebih ditujukan kepada penggunaan bahan yang 

tidak dimakan manusia, sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan nasional 

(Anggraini, 2011). 

Pohon aren (Arenga pinnata MERR) merupkan tanaman penghasil nira yang 

bernilai ekonomi tinggi. Pohon aren akan mencapai tingkat kematangannya pada 

umur 6-12 tahun, kondisi penyadapan terbaik pada umur 8-9 tahun saat keluarnya 

mayang. Kualitas nira yang baik adalah kandungan sukrosanya tinggi yaitu berkisar 

antara 9-16% dengan tingkat rendemen gula sekitar 15-20%. Nira diperoleh dari 

tandan bunga jantan yang terletak diujung batang, tandan yang terletak pada ruas 

batang yang rendah menghasilkan nira dalam jumlah sedikit, sedangkan tandan yang 

betina menghasilkan nira yang kadar seratnya tinggi. Dalam 24 jam setiap tandan 

dapat menghasilkan 10-30 liter nira yang dapat menghasilkan 1-3 kg gula aren. 

Sedangkan hasil ikutan lainnya seperti ijuk, lidi, daun dan produk olahan (cuka, 

alcohol) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi tanaman dan dikaitkan dengan 

permintaan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2009). 

Nira dapat difermentasi menjadi bioetanol. Untuk menghasilkan satu liter 

bioetanol diperlukan 15 liter nira. Bila setiap pohon menghasilkan 15 liter nira per 

hari dan dalam satu tahun aren dapat disadap 200 hari maka produksi nira mencapai 

3.000 liter per pohon pertahun. Dengan demikian, setiap pohon dapat menghasilkan 

200 liter bioetanol per tahun.  Bila populasi tanaman tiap hektar 100 pohon dan hanya 
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10% yang diolah menjadi bioetanol, maka tiap tahun akan dihasilkan lebih dari 0,95 

juta kiloliter bioetanol atau 4,75 juta kiloliter dalam 5 tahun (Setyorini dan Sumantri, 

2009). 

Dalam peta jalan (roadmap) bahan bakar nabati, pada tahun 2015 Indonesia 

memerlukan bioetanol 2,78 juta kiloliter. Ini berarti kontribusi aren dalam 

pemanfaatan bioetanol menjadi Gasohol E-10 mencapai 171%. Gasohol E-10 adalah 

campuran 10% bioetanol dan 90% premium. Bilangan oktan etanol adalah 118, 

sedang premium 88. Jadi bilangan oktan E-10 adalah (0,9 x 88) + (0,1 x 118) atau 91. 

Nilai oktan Gasohol E-10 sebesar 91 hampir sama dengan Pertamax dengan nilai 

oktan 91,5 (Setyorini dan Sumantri, 2009). 

Proses pengolahan nira menjadi etanol sama dengan pengolahan pati atau 

selulosa menjadi etanol. Pengolahan bahan berpati (starchy biomass) atau berselulosa 

(cellulosic biomass) dapat menggunakan cara enzimatis, tetapi untuk nira digunakan 

cara fermentasi (Setyorini dan Sumantri, 2009). Diagram alir fermentasi nira menjadi 

etanol 99,5% disajikan pada Gambar 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 33. Diagram proses pembuatan etanol 
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Menurut  Widjanarko (2008) kandungan gula  yang  terkandung  di  dalam  nira  

aren yaitu  sebesar  12,04%.  Kandungan  gula  nira aren  lebih  besar  jika  

dibandingkan kandungan  gula  dari  nira  kelapa  dan  nira siwalan. Perbandingan 

kandungan komposisi kimia  dari  nira  aren,  nira  kelapa  dan  nira siwalan  tersaji  

dalam  Tabel  12. Kandungan gula  sekitar  (12,04  %)  membuat  nira  aren sangat  

potensial  untuk  dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif 

yaitu bioetanol.  

Pengolahan nira aren menjadi etanol sudah umum dilakukan petani aren berasal 

dari petani Desa Kuwil, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, dengan cara 

menampung  nira hasil sadapan dalam tangki selama 2-3 hari tanpa menggunakan 

starter atau ragi, nira hasil fermentasi kemudian disuling dengan alat penyulingan 

sederhana, akan menghasilkan bioetanol berkadar 25-35% etanol (Lay et al., 2004). 

Untuk meningkatkan kadar etanol menjadi 99,5-99,8% dengan cara dehidrasi 

(Tjokoroadikoesoemo, 1986).  

Berdasarkan hasil penelitian menurut Lay (2009), menunjukkan bahwa massa 

bahan baku dan produk bioetanol yang terbaik adalah dari bahan olah 12 liter nira 

aren akan menghasilkan 8,8 liter etanol dengan kadar 92-93,5% setelah proses 

destilasi. Metode yang digunakan hanya melalui 2 (dua) tahap utama saja yaitu proses 

fermentasi dan destilasi sehingga pembuatannya akan lebih efektif karena merupakan 

jenis bahan sukrosa (bergula).  

Kulit Aren sebagai Biobriket 

Limbah padat aren komponen utamanya merupakan materi organik yang alkan 

terdekomposisi secara alamiah di lingkungan. Namun, pada prosesnya seringkali 

menimbulkan bau dan mengganggu estetika. Limbah padat yang masih mengandung 

pati dan dalam kondisi lembab seringkali ditumbuhi jamur (Firdayati dan Marissa, 

2005). 

Limbah kulit aren ini jika penanganannya tidak dilakukan secara baik dan 

intensif, tentunya akan mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti 

timbulnya gas beracun, menurunnya kualitas udara, penurunan kualitas air, kerusakan 
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permukaan tanah, dan timbulnya penyakit (Puspitaningrum, 2012). Limbah baik 

padat maupun cair memerlukan perhatian dan penanganan yang baik agar limbah 

yang dihasilkan mampu mempunyai nilai tambah sehingga dapat dimanfaatkan 

kembali dan tentunya tidak mencemari lingkungan (Firdayati dan Marissa, 2005).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rina dan Hesty (2015) pembuatan briket 

arang menggunakan bahan baku limbah aren yang terdiri dari limbah buah dan 

limbah batang yang dicampur. Penelitian ini merupakan salah satu cara menemukan 

solusi atas permasalahan limbah yang dihasilkan oleh proses industri aren khususnya 

pembuatan kolang-kaling, serta memberikan alternatif pilihan energi baru dan 

terbarukan sehingga diperlukan uji untuk mengetahui karakteristik dari briket imbah 

buah aren. 

Pembuatan briket arang dengan bahan baku limbah kulit aren ini cukup 

sederhana dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, jumlah bahan baku 

yang tersedia sangat banyak dan proses pembuatannya cukup mudah sehingga dapat 

memperkecil biaya produksi yang dibutuhkan. Dalam proses pembuatan briket dari 

kulit aren atau kolang-kaling terdiri atas 6 tahapan, yaitu (Supriyadi et al., 2014) : 

(1) Pengeringan kulit aren, dilakukan dengan menjemur di bawah sinar matahari 

selama 2-3 hari. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada 

dalam bahan, sehingga ketika diolah menjadi briket akan lebih ringan. 

(2) Pengarangan, menggunakan alat pirolisis dengan suhu 500°C dengan rata-rata 

waktu yang dibutuhkan selama 4-5 jam sampai terbentuk carbon (arang). 

(3) Penghancuran, dilakukan dengan menghancurkan arang kulit aren yang 

berbentuk serabut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Hal ini dilakukan agar 

saat nantinya dilakukan pengepresan akan saling terikat secara kuat karena 

luasnya permukaan sentuhan. 

(4) Pencampuran bahan dan perekat, kulit aren yang telah dihancurkan kemudian 

dicampur dengan perekat. Perekat yang digunakan dalam pembuatan briket kulit 

aren ini adalah limbah tepung pati aren sebanyak 3% dari total biomassa kering. 

Air yang digunakan untuk basis 1 kg biomassa kering adalah sebanyak 1 liter. 
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Pencampuran perekat ini bertujuan membantu proses intrusi ke dalam pori-pori 

kulit kolang-kaling lebih merata dan dapat digumpalkan. 

(5) Proses pencetakan, pencetakan briket menggunakan alat kempa dengan tekanan 

yang diberikan sebesar 100 gr/cm
2
 sehingga terjadi pemadatan terhadap briket 

yang dihasilkan. 

(6) Pengeringan briket, pengeringan briket arang kulit kolang kaling menggunakan 

sinar matahari membutuhkan waktu selama 4 jam. Kemudian, suhu dan waktu 

pengeringan menggunakan oven dalam pembuatan briket sebesar 60 °C selama 

24 jam. Tujuan dari pengeringan adalah agar briket menjadi kering dan kadar 

airnya dapat disesuaikan dengan ketentuan kadar air briket yang berlaku. Berikut 

diagram alir proses pembuatan briket dari kulit aren pada Gambar 34. 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Gambar 34. Diagram Alir Proses Pembuatan Briket Kulit Aren 
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Pengujian Karakteristik Briket dan Kualitas Pembakaran Briket 

Uji karakterisik akan mengacu pada SNI 01-6235-2000 tentang mutu briket 

arang kayu yang disajikan pada Tabel 36. 

Tabel 36. Perbandingan Standarisasi sifat briket arang buatan Jepang, Inggris, USA 

dan Indonesia dengan Briket Limbah Aren 

Sifat Briket Arang Jepang Inggris USA SNI Briket Aren 

Kadar air (%) 6-8 3,6 6,2 8 5,8 

Kadar volatil (%) 15-30 16,4 1-28 15 9,04 

Kadar abu (%) 3-6 5, 8,3 8 13,10 

Fixed carbon (%) 60-80 73,3 60 77 77,94 

Niai kalor (kal/g) 6000-7000 728 6230 5000 4533 

Sumber :   Paisal dan Karyani (2014) 

 

Uji yang dimaksud meliputi uji karakteristik yang terdiri dari uji kadar air, 

kadar abu, kadar volatil, dan nilai kalor, uji kualitas pembakaran yang meliputi waktu 

nyala awal, durasi pembakaran dan kecepatan pembakaran. 

1. Uji Kadar Air 

Pengujian kadar air bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan air 

pada briket. Pada penelitian ini, prosuder pengujian kadar air mengikuti prosedur 

pada SNI No. 06-3730-1995. Prinsipnya adalah bahwa air akan menguap pada 

pemanasan di atas 100° C. Kadar air pada briket perlu diketahui karena kadar air 

sangat mempengaruhi kualitas briket arang yang dihasilkan. Semakin rendah nilai 

kadar air maka nilai kalor dan daya pembakaran akan semakin tinggi dan 

sebaliknya semakin tinggi kadar air maka nilai kalor dan daya pembakaran akan 

semakin rendah.  

Hasil uji nilai kadar air briket limbah kulit aren berkisar pada 4,66% - 6,95% 

yang menunjukkan nilai masuk dalam baku mutu SN1 01-6235-2000 tentang mutu 

briket arang kayu yang tidak meleobihi 8%. Hal ini dikarenakan apabila briket 

dengan kandungan kadar air yang tinggi akan mudah hancur dan mudah ditumbuhi 

jamur (Rina dan Hesty, 2015). Menurut Maryono et al., 2013 kadar air briket 

dipengaruhi oleh jenis bahan baku, jenis perekat, dan rnetode pengujian yang 
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digunakan. Pada umumnya kadar air yang tinggi akan menurunkan nilai kalor dan 

laju pembakaran karena panas yang diberikan digunakan terlebih dahulu untuk 

menguapkan air yang terdapat di dalam briket.  

2. Uji Kadar Abu 

Unsur utama abu adalah mineral silika dan pengaruhnya kurang baik 

terhadap nilai kalor yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi kadar abu yang 

dihasilkan maka kualitas briket akan semakin rendah. Hasil uji kadar abu briket 

limbah aren berkisar pada 12,88% - 13,33% yang menunjukkan tidak satupun nilai 

kadar abu sesuai SN1 01-6235-2000 tentang mutu briket arang kayu yang tidak 

melebihi 8%. Tingginya kandungan kadar abu briket limbah aren diduga 

sementara karena adanya penambahan perekat berupa tapioka. Tapioka memiliki 

molekul karbohidrat, amilosa, dan amilopektin yang terdiri dari  unsur karbon, 

hidrogen, dan oksigen  sehingga strukturnya mudah berubah menjadi abu setelah 

proses pembakaran (Rina dan Hesty, 2015).  

Menurut Maryono (2013) bahan perekat pada pembuatan briket harus tetap 

digunakan. Briket yang tidak menggunakan bahan perekat kerapatannya rendah 

sehingga briket mudah hancur sehingga sukar dljadikan sebagai bahan bakar. 

Kadar abu yang tinggi akan menimbulkan kerak serta menurunkan kualitas briket 

yang dihasilkan, serta menghasilkan emisi debu yang dapat menyebabkan polusi 

udara dan efisiensi. 

3. Uji Kadar Volatil 

Zat mudah menguap (volatile matter) dalam briket terdiri dari unsur 

hidrokarbon, metana dan karbon monoksida (Sudiro, 2014). Kandungan zat erbang 

mempeagamhi kesempurnaan pembakaran dan intensitas nyala api. Kandungan zat 

terbang yang tinggi akan lebih mempercepat pembakaran bahan karbon dan 

sebaliknya serta mempengaruhi banyaknya asap yang dihasilkan dan kemudahan 

briket untuk dinyalakan. semakin besar kadar volatil maka semakin mudah briket 

dinyalakan sebagai efek sampingnya asap yang dihasilkan juga bertambah banyak 

(Thoha, 2010). 
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Hasil uji nilai kadar volatil briket limbah kulit aren berkisar pada 6,95% - 

11,14% yang menunjukkan nilai masuk dalam baku mutu standart SN1 01-6235-

2000 tentang mutu briket arang kayu yang tidak melebihi 15%. Hal ini 

dikarenakan penambahan limbah pati aren dalam briket yang menyebabkan 

penurunan kadar volatil briket secara keseluruhan (Rina dan Hesty, 2015). 

Menurut Wilasita (2011) kadar volatil yang rendah menunjukkan proses  

pengarangan berjalan dengan sempurna, pengarangan dibawah suhu 500° C 

menyebabkan penguraian senyawa karbon dan H2 tidak sempurna akibatnya kadar 

volatil menjadi lebih tinggi. 

4. Analisa Fixed Carbon 

Fixed Carbon atau karbon tertambat merupakan kadar karbon yang 

sebenarnya dikandung briket yang akan mempengaruhi nilai kalor dan waktu 

pembakaran. Hasil uji kandungan  Fixed Carbon briket limbah kulit aren berkisar 

pada 75,34% - 80,10% (Rina dan Hesty, 2015). 

5. Nilai Kalor 

Nilai kalor atau nilai panas adalah salah satu sifat penting untuk menentukan 

kualitas briket terutama yang berhubungan dengan penggunaannya. Sernakin 

tinggi nilai kalornya maka semakin tinggi juga kualitas briket  yang dihasilkan. 

Dari nilai kalor tersebut dapat diketahui kandungan energi dari setiap massa bahan 

bakar sehingga konsumsi untuk menghasilkan energi tertentu dapat dikalkulasi 

secara tepat (Patabang, 2009). 

Hasil uji nilai kalor briket limbah kulit aren berkisar pada 4378,11 - 4680,25 

kal/g yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan nilai kolor akibat 

adanya penambahan limbah pati aren dalam briket (Rina dan Hesty, 2015). Hal ini 

sependapat dengan penelitian Tobing et al., (2007) yang menyatakan bahwa 

semakin besar presentase jumlah pengikat pada briket maka nilai kalor yang 

dihasilkan akan semakin rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai standar baku 

SNI 01-6235-2000 tentang nilai kalor briket arang dengan nilai kalor yang 

dihasilkan minimal sebesar 5000 kal/g, maka rala-rata nilai kalor briket limbah 

aren belum memenuhi bandar baku yang ditetapkan SNI tersebut. Selain itu 
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penambahan tapioka sebagai perekat diduga menyebabkan penurunan nilai kalor. 

hal ini serupa dengan penelitian Putra et al., (2013) semakin banyak perekat yang 

ditambahkan maka nilai kalor akan makin rendah. 

6. Uji Waktu Penyalaan Awal 

Waktu penyalaan awal adalah waktu yang diperlukan briket untuk dapat 

terbakar menjadi bara api. Hasil uji waktu nyala awal briket limbah kulit aren 

tercepat berkisar pada 483 detik sampai 960 detik yang menunjukkan adanya 

penambahan limbah pati aren sebagai bahan pengikat yang dapat mempercepat 

terbakarnya briket menjadi bara api yakni seperempat bagian (Rina dan Hesty, 

2015).o 

7. Uji Durasi Pembakaran 

Briket yang baik adalah dalam pembakaran memiliki durasi yang lama. 

Semakin lama durasi nyala baranya, maka akan menghemat pemakaian briket 

sebagai bahan bakar itu sendiri. Hasil uji durasi pembakaran briket limbah kulit 

aren berkisar pada 4.383 detik sampai 5.773 detik yang menunjukkan adanya 

penambahan limbah pati aren sebagai bahan pengikat yang seiring dapat 

menyebabkan durasi pembakaran yang lebih cepat (Rina dan Hesty, 2015). 

8. Uji Kecepatan Pembakaran 

Kecepatan pembakaran pada briket dapat didefinisikan sebagai kecepatan 

massa briket (gram) yang terbakar setiap satuan waktu (menit). Semakin besar laju 

pembakaran, maka nyala briket akan semakin singkat (Ismayana, 2011). Hasil uji 

kecepatan pembakaran briket limbah kulit aren berkisar pada 0,13 – 0,19 g/menit 

yang menunjukkan kecenderungan kenaikan laju pembakaran terhadap 

penambahan limbah pati aren. Penambahan pati aren diduga menyebabkan 

kerapatan briket menjadi berkurang sehingga kandungan oksigen menjadi lebih 

banyak sehingga proses pembakaran menjadi lebih cepat (Rina dan Hesty, 2015). 
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DISKUSI 

Dalam rekayasa proses produksi gula aren agar khasiat sebagai pangan 

fungsional tetap terjaga diperlukan standar operasional prosedur (SOP) dimulai dari 

penyiapan bahan campuran nira yang ditempatkan di dalam jerigen penampung nira 

hingga proses pengolahan, penambahan ekstrak terstandar hingga menjadi gula aren 

yang berukuran mini dengan nilai angka kecukupan gizi (AKG) tertentu. 

Pada diskusi yang bersifat learning by doing, dinyatakan dalam bentuk 

training/praktek.  Dalam hal ini Penulis bertindak sebagai seorang Trainer kepada 

Mahasiswa/i serta Peserta training lainnya. Dalam kasus ini juga dikembangkan 

peluang pelatihan bisnis produksi gula aren secara online. 

Materi yang diberikan dalam training mencakup beberapa hal antara lain : 

1. Pemahaman SOP mulai dari standarisasi bahan baku (nira aren) sampai dengan 

siap olah. 

2. Teknik rekayasa, untuk memperoleh gula aren dengan sukrosa rendah, serat 

tinggi serta kaya antioksidan. 

3. Variasi produk sesuai target nutrisi padasetiap kali penggunaan sehingga 

mencukupi Angka Kecukupan Gizi (AKG). 

4. Standarisasi, untuk proses produksi mengacu pada Standar Pelayanan Makanan 

dan Minuman  ASEAN  yang secara empiris dikelompokkan dalam 9 kriteria 

utama, sedangkan untuk  output/produk sesuai SNI 01-3743-1995. 

5. Produk berdaya saing, dalam training dipraktekan untuk semua target 

mengetahui bagaimana memunculkan USP (unique selling proposition). 

6. Peserta dalam diskusi dibekali oleh Trainer tentang pemahaman Product 

stewardship hingga strategi pengembangan produk secara berkelanjutan.  

7. Dalam upaya pengembangan bisnis online, Peserta berdiskusi bersama untuk 

membuat jejaring pemasaran melalui Social media marketing, pembuatan 

website, artikel marketing serta branding. 

Tujuan training  untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan paraPeserta/target/sasaran (selain Mahasiswa juga Karyawan, Direktur, 
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Manager). Obyeknya seorang atau sekelompok orang. Sasarannya untuk memberikan 

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan kepada target sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing. 

Prosesnya mempelajari dan mempraktekkan apa yang menjadi topik sesuai 

dengan prosedur sehingga menjadi kebiasaan (habit), dengan hasil bisa segera terlihat 

karena memang langsung praktek.  Adanya perubahan yang signifikan sangat 

dimungkinkan tercipta setelah mengikuti acara diskusi yang bersifat learning by 

doing. 
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KESIMPULAN 

Hal-hal menarik yang dihasilkan dari penelitian serta kajian referensi lainnya 

dan standarisasi relevan, dapat diberikan beberapa informasi penting berikut yang 

diketahui bahwa aren memiliki fungsi produksi menghasilkan berbagai komoditi 

yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Tangkai bunga jantan bila dipotong akan 

menghasilkan cairan berupa nira yang mengandung zat gula dan dapat diolah menjadi 

gula aren atau produk olahan lainnya, sementara bunga betina berkembang menjadi 

buah yang dikenal dengan sebutan kolang-kaling. 

Hasil penelitian memberikan satu teknik penyadapan nira aren yang sangat uniq 

berbasis kearifan lokal yaitu diawali dengan membersihkan pelepah yang menutupi 

tandan bunga jantan, mengikat tandan di batasan tara lengan bersih dengan lengan 

bermayang menggunakan ijuk kebatang sebelah atas, selanjutnya mengayun-ayunkan 

tandan ke arah kiri dan kanan pohon sebanyak 50 kali dengan simpang ayunan 

berjarak sekitar 30 cm, sambil dipukul-pukul tandan dengan pangkal parang 

pemotong sebanyak 200 kali dari bagian bawah tandan melingkar ke arah atas dengan 

arah berputar dari kanan ke kiri dan terus ke kanan, tandandiayunlagisebanyak 50 

ayunansambil dipukul-pukul pada batangtepat di bawah pangkal beberapa kali tetapi 

lebih kuat tetapi tidak sampai melukai tandan. 

Proses ini dilakukan setiap 4 hari, bersamaan dengan tujuan penjarangan butir 

bunga jantan, sehingga nutrisi lebih terfokus pada produksi nira.  Pemotongan 

(bahasa lokal Banjar disebut „penyasapan‟) tandan aren tepat di antara batas lengan 

bersih dan dilakukan pada pagi hari menggunakan pisau sadap yang sangat tajam dan 

bersih agar tidak menjadi busuk. Selanjutnya air nira dibiarkan menetes jatuh ke 

perakaran pohon aren untuk merangsang pohon memproduksi nira lebih banyak 

karena nutrisinya yang dapat menyuburkan tanah sampai air tersebut berhenti 

menetes.  Selanjutnya disadap dengan cara dipotong  setebal 1-2 mm merata pada di 

bidang sadap dan ditampung air nira pada bumbung/jerigen yang sudah bersi ekstrak 

terstandar pada volume 5.000 mL, volume ekstrak sekitar  200 mL. 
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Nira aren murni yang dihasilkan dari bunga jantan pohon aren mengandung 

glukosa sebesar 3,70% dan fruktosa sebesar 7,48%. Dalam nira juga terdapat vitamin 

C sebesar 0,01% yang berfungsi sebagai antioksidan. Perbedaan produktivitas nira 

aren yang dihasilkan pada musim hujan dan musim kemarau dapat terlihat pada 

rendemen nira yang diperoleh, akan tetapi umur tanaman juga sangat menentukan. 

Proses nira yang cepat menjadi masam dikarenakan fermentasi mikroba dari 

genus Saccharomyces yang memanfaatkan sukrosa. Perubahan sukrosa melalui reaksi 

hidrolisis mengakibat pH nira menjadi rendah dan merangsang terjadinya 

pertumbuhan sel-sel yeast dan bakteri yang akan berubah menjadi alcohol dan asam 

asetat. Langkah terpenting dalam mencegah kerusakan nira, yaitu memberikan 

ekstrak terstandar 4%-5% yang dapat berfungsi sebagai anti mikroba dan mencegah 

turunnya pH, selain menjaga kebersihan tempat penampungan bumbung/jerigen 

sadap nira aren dengan cara mencucinya setiap kali habis dipakai, pemasangan 

bumbung/jerigen sadap tepat dibawah tongkol bunga jantan yang mengeluarkan nira 

aren. 

Berdasarkan hasil penelitian pH 5,8 – 6,5 dengan kadar brix 11-16, 

memberikan rendemen tertinggi dengan hasil kualitas gula terbaik  sesuai dengan  

SyaratMutu gulamerah (SNI 01-3743-1995). Inovasi produk hasil dari rekayasa 

proses produksi dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah selain memberikan 

fungsi khusus pada produk gula aren yang dihasilkan dengan memperhatikan dimensi 

rantai nilai dimulai dari primary production, processing, distribution, retail hingga 

consumer sehingga produk mampu dikembangkan menjadi produk yang kompetitif 

diera MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). 

Kekhasan setiap gula aren berbeda dengan kandungan nutrisi didalamnya, 

dimana gula aren yang di produksi dengan brand “GSH : Gula Sehat” jika dibanding 

gula aren lainnya, memiliki kadar sukrosa hanya 38% jauh di bawah gula merah asli 

lainnya yang dihasilkan dari Kelompok Tani sebelumnya,  dengan kadar serat dua 

kali lebih tinggi dimana umumnya berkisar 0,91%-0,92%, sedangkan gula aren hasil 

rekayasa dan merupakan produk inovasi ini, kadar serat mencapai 1,93%  sehingga 

sangat baik bagi penderita diabetes. 
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Selama proses pengolahan gula aren ada 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu 

warnagulaaren yang kecoklatan terbentuk oleh reaksi maillard dan karamelisasi, yang 

disebabkan oleh keberadaan gula pereduksi, protein, dan lemak dalam nira, kemudian 

tekstur gula aren yang dipengaruhi oleh kandungan sukrosa yang semakin tinggi 

dalam nira dengan kadar air dan kadar lemak yang rendah.   Pada rasa gula aren yang 

nilai kemanisannya berbeda dibanding gula pasir dan akan memiliki nilai beda 

bilamana terasa manis tetapi memiliki kadar gula rendah.  Adsorpsi air dalam 

rekayasa proses diupayakan kecil, sehingga gula aren yang dihasilkan tidak mudah 

meleleh/mencair walaupun bahan baku hanya nira aren asli. 

Diketahui dari hasil penelitian bahwa ciri-ciri secara spesifik gula aren asli 

dengan gula aren di campur bahan lain dapat dibedakan dari segi aroma, after taste 

pada lidah dan tenggorokan, warna, tekstur serta dampak setelah mengkonsumsi 

walaupun hanya berupa serak pada tenggorokan. Penambahan kapur berlebih dalam 

upaya mencegah asam sangat tidak baik bagi kesehatan dan berefek pada ginjal. 

Menambahkan gula aren asli dengan fungsi khusus pada makanan atau 

minuman selain memberikan cita rasa khusus, memberikanefek lebih baik pada 

kesehatan dibanding gula aren biasa, gula pasir, ataupun jenis-jenis gula lainnya, 

dikarenakan  kalsium, fosfor dan zat besi selain sebagai sumber kalori dan 

karbohidrat tetapi keberadaan serat yang tinggi, adanya senyawa fungsional khusus 

yang berkhasiat obat serta gula sukrosa yang jauh lebih rendah, sangat baik untuk 

kesehatan. 

Antioksidan alami yang terdapat dalam gula aren seperti vitamin C, vitamin E, 

dan β-karoten mempunyai kemampuan untuk menangkal radikal bebas, sehingga 

dapat melindungi tubuh dari penyakit, salah satunya untuk mencegah kanker kulit. 

Gula aren mempunyai kandungan zat besi yang cukup tinggi untuk mengobati dan 

mencegah penyakit anemia dengan meningkatkan produksi sel-sel darah merah dan 

kandungan niacin yang berperan untuk menstabilkan kadar kolesterol di dalam darah. 

Mikronutrien dalam gula aren yang berperan penting dalam memenuhi 

kebutuhan tubuh akan nutrisi adalahthiamine, nicotinic acid, riboflavin, niacin, 

ascorbatic acid, calsium, asamfolat, beberapa garam mineral dan selenium. 
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Nilai indeks glikemik pada gula merah yang lebih rendah dibandingkan gula 

pasir sehingga lebih aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan lonjakan kadar gula 

darah karena gula tidak secara langsung memecah glukosa dalam darah, namun 

melepaskan energy secara perlahan dan baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. 

Memperhatikan gula aren sebagai sumber kalori diperoleh hasil untuk GSH termasuk 

gula yang rendah kalori.  Dibandingkan dengan gula aren yang umum dipasaran 

sebesar 42,53% gula inovasi memiliki kalori lebih rendah, sehingga baik untuk diet. 

Untuk strategi pengembangan produk ke depan, dilakukan analisis internal dan 

eksternal, memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dinyatakan pada analisis 

matrikIFE  danEFE, untuk Start up produk GSH berada pada sel V yang artinya 

dalamproses pertumbuhan dengan stabilisasi yang lebih difokuskan pada 

pengembangan pasar dan melakukan range of product padaalternatif strategi yang 

relevan.  Selanjutnya memberikan alternative strategi untuk persevere start up yaitu 

meningkatkan kuantitas Produk GSH, melakukan evaluasi serta peningkatan 

pelayanan secara berkelanjutan. 
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GLOSARI 

Antioksidan : Senyawa atau zat yang dapat menghambat atau 

mencegah juga memperlambat reaksi oksidasi 

BBM : Bahan Bakar Minyak 

Sumber daya alam yang berupa hanan fosil yang 

tidak dapat diperbaharui 

Biobriket : Sebuah blok bahan berasal dari limbah tanaman, 

pengganti batu bara 

Bioetanol : Etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi 

menggunakan bahan baku nabati 

Brix : Jumlah zat padat semu yang larut (dalam gr) dalam 

setiap 100 gram larutan. Jadi jika nira memiliki 

kadar BRIX = 16, berarti dalam 100 gram nira, 16 

gram merupakan zat padat terlarut dan 84 gram 

adalah air 

EFAS : External Factors Analysis Summary. 

Kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal 

yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan 

Energi alternatif : Sumber energi terbarukan yang bukan merupakan 

sumber energi tradisional ( yaitu bahan bakar fosil 

seperti batubara, minyak dan gas alam). 

Fermentasi : Proses yang mengacu pada mikroorganisme untuk 

memecah bahan organik untuk mendapatkan energi 

yang dibutuhkan untuk tetap hidup, dan membuat 

senyawa organik seperti alkohol dan asam organik, 

serta senyawa anorganik seperti karbon dioksida dan 

hydrogen 

Granulasi : Proses pembentukan butiran-butiran kecil menjadi 

Kristal 

Gula aren : Pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari 

tandan bunga jantan pohon aren atau enau 

Gula pereduksi : Golongan gula (karbohidrat) yang dapat mereduksi 

senyawa-senyawa penerima elektron, contohnya 

adalah glukosa dan fruktosa 

Higrokopis : Kemampuan suatu zat untuk menyerap molekul air 

yang baik 
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IFAS : Internal Factors Analysis Summary. 

Kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal 

yang mempengaruhi keberlangsungan perusahaan 

Indeks glikemik : Angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula 

darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu 

pangan atau secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai tingkatan atau rangking pangan menurut 

efeknya terhadap kadar glukosa darah. 

Karamelisasi : Proses pencoklatan bahan pangan yang mengandung 

gula 

Mikronutrient : Zat gizi (nutrien) yang diperlukan oleh tubuh 

manusia selama hidupnya dalam jumlah kecil untuk 

melaksanakan fungsi-fungsi fisiologis, tetapi tidak 

dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh 

Nira : Cairan yang rasanya manis keluar dari pembuluh 

tapis sebagai hasil dari penyadapan tongkol (tandan) 

bunga, baik bunga jantan maupun betina dari jenis 

tanaman tertentu. 

Reaksi Maillard : Reaksi pencoklatan non enzimatis yang terjadi 

karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan 

gugus amin bebas dari asam amino atau protein 

Senyawa organik : Golongan besar senyawa kimia yang molekulnya 

mengandung karbon, kecuali karbida, karbonat, dan 

oksida karbon 

Serat : Nutrisi diserap oleh sistem pencernaan dengan baik 

oleh tubuh 

SWOT : Metode perencanaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan 

(weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 

(threats) dalam suatu proyek bisnis/perusahaan atau 

suatu spekulasi bisnis 

USP : a Unique Selling Proposition. 

USP adalah hal yang membedakan produk atau jasa 

anda dari para pesaing lainnya, hal ini menjadikan 

anda special 

Value added : Selisih penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk 

bahan baku dan pembelian material pendukung 
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