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Permasalahan yang sering dialami petani adalah tidak konsistennya mutu produk 

gula merah kelapa yang dihasilkan.  Konsistensi mutu produk merupakan suatu 

cara yang harus dilakukan agar cacat produk dapat diminimalkan.  Salah satu cara 

untuk mengatasi hal tersebut, maka pada penelitian ini akan disusun draft SOP 

proses pengolahan gula merah kelapa mulai dari tahap penyadapan nira kelapa 

sampai menjadi produk gula merah kelapa dengan mengacu pada Cara Produksi 

Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).   

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki mutu gula merah kelapa yang 

dihasilkan oleh pengrajin gula merah di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon 

Kabupaten Pesawaran melalui penyusunan draft SOP dan penerapannya pada 

pengrajin gula merah kelapa.  Penelitian dilakukan melalui lima tahapan, yaitu  

(1) observasi lapang untuk mendata para pengrajin gula merah kelapa dan 

mendata proses pengolahan gula merah kelapa melalui wawancara dan pengisian 

kuesioner, (2) penentuan titik kritis dan kondisi optimal tahap proses,  



 Yusuf Muchaymien 

(3) penyusunan draft Standard Operating Procedure (SOP) pengolahan gula 

merah, dan (4) uji coba draf Standard Operating Procedure (SOP), serta  

(5) pengamatan terhadap produk pasca penerapan draft SOP pada beberapa 

pengrajin tertentu.  Pengamatan yang dilakukan meliputi mutu bahan baku (nira 

kelapa), dan mutu produk sebanyak tiga kali ulangan terhadap produk gula merah 

sebelum dan sesudah penerapan draft SOP.  Data hasil survei dan pengamatan 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik kemudian dianalisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air gula merah kelapa sebelum 

menerapkan draft SOP yaitu 9,47% dan setelah menerapkan draft SOP yaitu 

sebesar 7,12%.  Hasil pengujian kadar abu menunjukan bahwa rata-rata kadar abu 

gula merah kelapa sebelum menerapkan draft SOP adalah 5,7% dan setelah 

menerapkan draft SOP adalah 2,22%.  Hasil pengujian rata-rata kadar gula 

reduksi sebelum mengacu pada draft SOP 5,46% dan gula merah setelah 

menerapkan draft SOP 3,39%.  Hasil uji organoleptik rasa bahwa produk gula 

merah kelapa sebelum menerapkan draft SOP memiliki rasa agak getir dan setelah 

menerapkan memiliki rasa sedikit getir.  Hasil uji organoleptik tekstur produk 

gula merah kelapa sebelum menerapkan draft SOP memiliki tekstur sedikit 

lembek dan  setelah menerapkan draft SOP memiliki tekstur agak keras.  Hasil uji 

organoleptik warna sebelum menerapkan draft SOP memiliki warna coklat dan 

setelah menerapkan draft SOP adalah coklat kekuningan.  Hasil uji organoleptik 

penerimaan keseluruhan sebelum menerapkan draft SOP agak suka dan suka 

terhadap gula merah kelapa setelah menerapkan draft SOP.  
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